Новоукраїнська міська рада - Інформація про виконання Стратегії розвитку Новоукраїнської місько
&bull;&bull;Понеділок&bull;, 05 &bull;жовтня&bull; 2020, 12:50&bull;

Стратегія розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади
складається з трьох напрямів розвитку громади, кожен із напрямів має Стратегічні та
Оперативні цілі. Виконання Стратегії розвитку, Програми і Плану соціально-економічного
та культурного розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади за 9
місяців 2020 року розглянемо в рамках виконання напрямів розвитку громади.

Напрям А. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ
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Підвищення рівня життя кожного мешканця громади відбувається в результаті місцевого
економічного розвитку. Такий розвиток неможливий без інвестицій із зовнішніх джерел
та власних інвестицій у розвиток території. Один із першочергових заходів, який
необхідно реалізувати, – це оновлення Генерального плану. Заключено договір з ТОВ
"Кайлас Аеро" та проводяться роботи з розроблення генерального плану м.
Новоукраїнка, актуалізації картографічної основи та історико-архітектурного плану,
вартість робіт
1 млн.грн., на даний час оплачено 832,7 тис.грн. На засіданні
Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при облдержадміністрації
було презентовано та розглянуто науково-проектну документацію
"Історико-архітектурний опорний план м. Новоукраїнка Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області з визначенням меж і режимів зон охорони пам'яток, історичних
ареалів", яку погоджено. Наступний етап – це погодження історико-архітектурного
опорного плану в Міністерстві культури та проведення експертизи генерального плану.
Проведено стратегічно екологічну оцінку генерального плану.

Проведено інвентаризацію привабливих для інвесторів об’єктів нерухомого комунального
майна та земельних ділянок, сформовано реєстр вільних земельних ділянок і буде
здійснюватися його постійна актуалізація.

У галузях сільського господарства та промисловості реалізуються інвестиційні проекти,
так завершено роботи по будівництву І черги наземної фотоелектричної сонячної
електростанції ТОВ "Інком Енерго", плануються роботи по ІІ черзі. Продовжуються
роботи з будівництва плодоовочесховища ТОВ "Зерновик".

За січень - серпень 2020 року промисловими підприємствами громади було вироблено
промислової продукції на суму 67,0 млн.грн., що становить 121,4 % у порівнянні з
відповідним періодом 2019 року. За січень - серпень 2020 року промисловими
підприємствами було реалізовано промислової продукції у відпускних цінах на суму 165,5
млн.грн., що становить 92,9 % у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.

Для збалансованого економічного розвитку громади потрібно підтримувати малий та
середній бізнес. Рішенням Новоукраїнської міської ради затверджено програму
підтримки суб’єктів малого і середнього бізнесу на території Новоукраїнської міської
ради на 2017-2021 роки. З міського бюджету виділено кошти для надання фінансової
підтримки суб’єктами малого та середнього бізнесу та оголошено конкурс бізнес-проекті
в суб’єктів малого та середнього підприємництва
.
Підписано договір про спільну діяльність щодо фінансової підтримки суб’єктів малого і
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середнього підприємництва між Регіональним фондом підтримки підприємництва в
Кіровоградській області та Новоукраїнською міською радою від
20.02.2020 року.

Впровадження жорсткого карантинного режиму у березні-квітні
2020 року суттєво
обмежило роботу підприємств на території громади. Особливо вразливими до
економічних наслідків пандемії виявилися представники малого бізнесу. Для підтримки
малого та середнього бізнесу 22 квітня 2020 року прийнято рішення Новоукраїнської
міської ради про зменшення податкового навантаження на малий бізнес, це стосується
єдиного податку для суб’єктів господарювання під час карантину. На час карантину
(травень-червень) суб’єкти господарювання І та ІІ групи робота, яких заборонена
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 із
змінами та доповненнями, звільняються від сплати єдиного податку, а наступні два місяці
(липень-серпень) для І групи встановлено - 5 відсотків розміру прожиткового мінімуму,
для другої групи – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Обговорено та прийнято місцеві податки і збори на території Новоукраїнської міської
ради на 2021 рік.

Протягом 9 місяців 2020 року в м. Новоукраїнка відкрито торгівельні заклади та інші
об’єкти надання побутових послуг:

магазин м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 58/2, фізична особа-підприємець Богатирчук
Лариса Вікторівна. Спеціалізація магазину – роздрібна торгівля промисловою групою
товарів (взуття);

магазин м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 56, фізична особа-підприємець Холодій Алла
Володимирівна. Спеціалізація магазину – роздрібна торгівля промисловою групою
товарів (одяг, взуття);

магазин м. Новоукраїнка, вул. Гагаріна, 25, фізична особа-підприємець Караман
Наталія. Спеціалізація магазину – роздрібна торгівля промисловою групою товарів
(одяг);
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аптека м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 80, ТОВ "Подорожник Кропивницький";

ТМП м. Новоукраїнка, пров. Лікарняний 2а, фізична особа-підприємець Булгаренко
Людмила Володимирівна, спеціалізація магазину – роздрібна торгівля рибальським
спорядженням;

ТМП "Культ кава" м.Новоукраїнка, вул.Соборна, 59, фізична особа-підприємець
Стратонов Євген Юрійович, спеціалізація закладу – роздрібна торгівля продовольчою
групою товарів ( напої);

Магазин "ЖЖУК" м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 60-ж,
ТОВ "Мобіжук",
спеціалізація магазину – роздрібна торгівля промисловою групою товарів ( мобільні
телефони та комплектуючі до них);

Магазин "Файномаркет" №188 м.Новоукраїнка, вул.Курчатова, 14 б, ТОВ "Вересень
плюс". Спеціалізація магазину – роздрібна торгівля продовольчою та промисловою
групою товарів.

У Новоукраїнській міській раді створено робочу групу з місцевого економічного розвитку,
до якої включено представників бізнесу, які разом з працівниками виконавчого комітету
будуть впливати на економічний розвиток громади. Досягнення покращення в економіці
громади можливе при співпраці влади з лідерами бізнесу та пересічними громадянами
для створення публічно-приватного партнерства, що матиме позитивний вплив на
місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади. Формування сприятливого
бізнес-середовища, створення умов для інвестування сприятиме економічному зростанню
і поліпшенню якості життя громади.

Для поширення інформації про громаду, підвищення її іміджу створено промо-ролик про
Новоукраїнську міську об’єднану територіальну громаду, готуються проекти для
залучення інвестиційних коштів на розвиток території.
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Проведено конкурс на кращий логотип громади. Конкурс проходив в 4 етапи, спочатку
відбувся прийом робіт, з яких було відібрано 3-ох фіналістів, і вони вже змагалися за
першість у онлайн-голосуванні. Саме жителі обирали той логотип, який, на їх думку,
буде найвдаліше ідентифікувати та популяризувати нашу громаду. В основу логотипу
Новоукраїнської громади покладений чотирикутник (ромб). В українській традиції такий
символ означає родючість та благополуччя, а також є символом врожаю та обробленого
поля. Використання чотирикутника перегукується з геральдичною традицією громади,
символікою на об’єктах монументального та декоративно-прикладного мистецтв, а також
традиціями повсякдення.

У серпні 2020 року для жінок, які займаються бізнесом, є самозайнятими особами або
тільки планують власну справу проходив тренінг "Розвиток навичок ведення бізнесу
онлайн" у рамках проекту "Я зможу!" Українського Жіночого Фонду, організований
громадською організацією "Територія успіху". Щодня учасниці отримували порцію нових
знань від успішних тренерів-практиків, які розповідали про онлайн інструменти
просування продажів товарів та послуг, а також розбиралися з тим, що таке маркетинг.
Учасниці тренінгу практично вчилися створювати бізнес-план для своєї справи, а потім
захищали свої бізнес-плани перед експертами.

Новоукраїнська громада співпрацює з проектом DOBRE. Завершено реалізацію проекту
"Інклюзивно ресурсний центр" спільний проект Новоукраїнської громади і програми
USAID DOBRE, встановлено спеціальний похилий ліфт та закуплено нове обладнання
для центру. Вартість проекту 972,2 тис.грн., з них 626,5 тис.грн. донорські кошти та
співфінансування з міського бюджету.

У співпраці з проектом DOBRE розпочинають будівельні роботи по проекту
"Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в
м. Новоукраїнка "Сквер на Соборній" в рамках програми "DOBRE". Підписано договір між
міською радою та переможцем відкритих торгів - фірмою "МегаБуд-БК" на 2020-2022
роках на суму 8 млн. грн. для будівництва стаціонарної сцени, пішохідного фонтану,
дитячого майданчика з врахованими потребами дітей з інвалідністю, ятки для торгівлі
місцевими підприємцями, вбиральні, велопарковки, квітників, тротуари, освітлення тощо.
У поточному році для реалізації даної цілі з міського бюджету передбачено
2,2 млн.
тис. грн. та 1,5 млн.грн. донорських коштів.
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Напрям В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ
ГРОМАДИ
Даний напрям передбачає поетапне здійснення капітального ремонту інфраструктурних
об’єктів: доріг, мостів, тротуарів, систем водопостачання та водовідведення,
реконструкції очисних споруд, будівництво нових та очистку існуючих артезіанських
свердловин, очищення русел малих річок та громадських криниць, реконструкція мереж
зовнішнього освітлення вулиць, а також проведення благоустрою громади.

У галузі житлово-комунального господарства протягом 9 місяців
2020 року
проводилися поточні ремонти будинків, систем водопостачання та водовідведення,
ремонти комунальних доріг, тротуарів, заходи з освітлення вулиць та інше.

У зимовий період проводилися роботи з прогортання та очищення доріг від снігу,
посипання протиожеледними матеріалами.

Під час проведення заходів місячника благоустрою проводилися прибирання території
громади, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, проведено заходи з благоустрою на
кладовищах громади.

У Новоукраїнській громаді проведено рекультивацію міського сміттєзвалища для того,
щоб легкі побудові відходи, підхоплені вітром, не розлітались навколишнім середовищем,
особливо не засмічували розташоване поруч кладовище: відгорнуто сміттєві відвали,
встановлено огорожу металевою сіткою, упорядковано площу для складання відходів
углиб території та облаштовано під’їзд до неї.

Відремонтовано автобусну зупинку в м. Новоукраїнка (біля залізничного вокзалу),
вартість робіт склала – 22 тис.грн.

Нанесено дорожню розмітку на комунальних дорогах міста Новоукраїнка за рахунок
коштів міського бюджету вартістю 156,1 тис.грн. Придбано та встановлено дорожні
знаки – 28,44 тис.грн.. Придбано технічну сіль для підсипки доріг в зимовий період на
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суму - 36 тис.грн.

Проведено хлорування води в криницях громадського користування за рахунок коштів
міського бюджету 8,2 тис.грн., а також оплачено відео-обстеження свердловин ( 12
тис.грн.).

Встановлено огорожі біля кладовищ по вул. М.Вороного та Волошковій за рахунок коштів
міського бюджету на суми 80,05 тис.грн. та 132,1 тис.грн. відповідно. Також проведено
ремонт туалетів на кладовищах на суму –
43,8 тис.грн..

Підготовлено проектно-кошторисну документацію та пройдено експертизу на проекти:
"Капітальний ремонт вул.Паризької (від вул. Піщанобрідської до пров.Херсонський) в м.
Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області" "Капітальний ремонт
вул. Гагаріна від
вул. В. Демченка до вул. Покровської у м. Новоукраїнка
Кіровоградської області", "Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Соборній від
пров. Лікарняного до буд. № 137 вул. Соборна, в м. Новоукраїнка (Відновлення)".

Розроблено проектно-кошторисну документацію на декілька проектів з освітлення
населених пунктів громади, на даний час реалізовано проекти "Реконструкція мереж
вуличного освітлення від КТП-30 по вул. Благодатна, Шевченка, пров. Ушинського" (338,3
тис.грн.), "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-130 по вул. Шевченка,
Одеська, пров. Ковальський, Рильського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області"
(477,9 тис.грн.),"Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-670 по вул.
Андріяша, Благодатна, Грушевського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області" (640,1
тис.грн.), "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-105 по вул. Героїв
України, Покровська, Шевченка, Соборна в м. Новоукраїнка Кіровоградської області" (
282,7 тис.грн.). Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проект з освітлення
"Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-79 по вул. Сільськогосподарській с.
Звірівка Новоукраїнського району Кіровоградської області" вартість документації – 22,1
тис.грн..

З метою попередження поширення коронавірусої інфекції COVID-19 у березні-квітні
2020 року у Новоукраїнській громаді проводили санітарну обробку автозупинок, лавок,
дитячих та спортивних майданчиків, багатоповерхових будинків, тротуарів, вулиць та
пішохідних зон. З міського бюджету було виділено кошти:
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- для перевезення працівників критичної інфраструктури на паливно-мастильні
матеріали – 60 тис.грн.;

-

на придбання дезінфікуючих засобів – 20 тис. грн.;

- на придбання технічних засобів для санітарної обробки та засобів індивідуального
захисту (оприскувачі, безконтактні термометри, маски, перчатки) – 40 тис.грн.;

- на оплату заходів дезінфекції об’єктів благоустрою та інфраструктури громади – 50
тис.грн..

Придбано автомобільний причіп для Мар'янопільського старостату вартістю – 14,3
тис.грн.

Проведено поточний ремонт вул.Шевченка, Івана Богуна, Карпенка Карого, Водоп'янова,
Кропивницького, пров. Матросова вартість робіт –
617 тис.грн..

Завершено проект "Реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка у м. Новоукраїнка
Кіровоградської обл., продуктивністю 200м³/доб. (Коригування)".

Напрям С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З
ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ
Головна мета даного напряму полягає в сталому розвитку людських ресурсів, зокрема в
створенні системи патріотичного, культурного, екологічного та естетичного виховання
громади. Громада має стати культурним центром змістовного відпочинку, регіонального
розвитку спорту та охорони здоров’я, освітнім та духовним центром виховання молодого
покоління.
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Стратегічно важливими є налагодження комунікації з громадою зі зворотнім зв’язком, що
має позитивно впливати на свідомість мешканців громади. Інформація про діяльність
Новоукраїнської міської ради висвітлюється на сайті міської ради, сторінках районної
газети "Новоукраїнські новини", також спілкування відбувається під час зустрічей з
керівництвом Новоукраїнської громади. На сайті міської ради є громадська приймальня
міського голови, портал щодо звернення громадян.

Виховання свідомих громадян із раннього дитинства – найважливіша стратегічна мета в
побудові громадянського суспільства. Важливим завданням на території громади є
створення системи сучасної освіти та забезпечення розвитку дошкільної освіти.

Станом на 1 січня 2020 року функціонує 4 заклади загальної середньої освіти:
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, Новоукраїнська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 з двома філіями (філії "Загальноосвітня школа №
1" та філія "Загальноосвітня школа № 3"), Новоукраїнський навчально-виховний
комплекс № 8 "Ліцей – заклад дошкільної освіти" з двома філіями (Воронівська філія,
Мар'янопільська філія), Новоукраїнський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови – гімназія
"Лідер". У мережі закладів дошкільної освіти Новоукраїнської міської ради функціонує 3
заклади дошкільної освіти, 2 філії, 2 дошкільних підрозділи: Новоукраїнський
комунальний дошкільний навчальний заклад № 1 "Ромашка", Новоукраїнський
комунальний заклад дошкільної освіти "Зернятко", Новоукраїнський комунальний
дошкільний навчальний заклад № 5 "Берізка", філія "Барвінок" Новоукраїнського
комунального закладу дошкільної освіти "Зернятко", Звірівська філія Новоукраїнського
комунального закладу дошкільної освіти "Зернятко", дошкільний підрозділ
Мар’янопільської філії Новоукраїнського навчально-виховного комплексу № 8 "Ліцей –
заклад дошкільної освіти" та дошкільний підрозділ Воронівської філії Новоукраїнського
навчально-виховного комплексу № 8 "Ліцей – заклад дошкільної освіти".

Протягом січня-лютого 2020 року було забезпечено стабільну роботу дошкільної,
позашкільної та загальної середньої освіти.

Під час карантину всі заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти
Новоукраїнської міської ради організували освітній процес з використанням дистанційних
технологій.
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Закладами було розроблено та розміщено на сайтах розклади щоденних дистанційних
занять, які охоплювали усі предмети робочого навчального плану кожного класу.
Адміністрації закладів освіти здійснювали контроль за організацією дистанційного
навчання по всім класам та предметам згідно щоденного розкладу.

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій
педагоги використовували:

- навчальні матеріали з власними аудіо та відео коментарями до вправ відповідно до
календарно-тематичних планів;

- на основі вправ з підручників створювали онлайн завдання та вікторини, які миттєво
оцінювалися сервісами, таким чином забезпечувався зворотній зв'язок між учителем та
учнями;

- пробні та контрольні тести на онлайн-платформах;

- посилання на навчальні відео з YouTube-каналу у групі Viber, Messenger, Instagram та на
своїх блогах, гуглдисках, інтерактивній дошці Padlet, Google-презентації;

- сайти закладів освіти, які розміщували повідомлення про можливість перегляду
навчальних матеріалів на телевізійних каналах "Рада", "112", "Дніпро", Кропивницький
"Нацiональна суспiльна телерадіокомпанія України" програма "Ранкова кава";

- платформи Classtime, Сlassroom, Zoom, Мій клас, на ютуб-каналі відеопрезентації, На
урок, Всеосвіта, на всі 200, EdEra.

У разі відсутності в учнів засобів Інтернет-зв’язку вчителі використовували інші форми
дистанційного навчання та різні засоби обміну інформацією, рекомендовані листами
Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 року №1/9-173 та від 16.04.2020 року
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№1/9-213.

Для освітян нашої громади карантин став так званим мотиватором, стимулом до рішучих
дій впровадження елементів дистанційного навчання.

Також, у кожній школі були створені групи Viber, Messenger для учнів, батьків, класних
керівників та вчителів-предметників з метою забезпечення зв’язку між учасниками
освітнього процесу на період карантину.

Всі заклади освіти підключені до швидкісного інтернету.

Новоукраїнська міська рада в межах реалізації Проекту "Підтримка об’єднаних
територіальних громад у боротьбі з пандемією COVID-19" отримала "Скриньку здоров’я
громади" від Міжнародного благодійного фонду “Карітас України” та Програмі "U-LEAD з
Європою" за надану благодійну допомогу. Медичні маски, халати, захисні окуляри,
респіратори, рукавички, безконтактний термометр та засоби для дезінфекції
розподілили між закладами дошкільної освіти та закладами, де проходитиме зовнішнє
незалежне оцінювання.

Протягом 9 місяців 2020 року у закладах освіти проводилися заходи із
енергозбереження, проведено заміну вікон та дверей на суму 287,6 тис.грн.:

у Новоукраїнських НВК № 8 (вікна – 3 шт., двері – 1 шт.), ЗШ № 6 (вікна – 4 шт.), гімназії
"Лідер" (двері – 2 шт.), ЗШ № 4 (вікна – 3 шт., двері - 1 шт.), філії "Загальноосвітня
школа № 1" (вікна – 4 шт.) та філії "Загальноосвітня школа № 3" (вікна – 3 шт.),
Воронівській філії (двері – 1 шт.), Мар'янопільській філії (двері – 1 шт.);

у Новоукраїнських КДНЗ № 1 (вікна – 3 шт.), № 5 (вікна – 3 шт.), Звірівській філії (вікна –
2 шт.).
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Проведено закупівлю вугілля, пілетів для закладів загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти.

Виділено кошти на придбання обладнання для харчоблоку Новоукраїнської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Новоукраїнської міської ради. Витрачено
коштів у сумі 141,555 тис.грн. (в т.ч. за рахунок субвенції 96,6 тис.грн. та з місцевого
бюджету – 46,1 тис.грн.) Придбано весь перелік обладнання відповідно до попередньо
запропонованого. На ремонт харчоблоку виділено 46,9 тис.грн. з місцевого бюджету. До
початку нового навчального року заклад отримав відремонтований харчоблок з новим
обладнанням.

Розпочато проведення ремонтних робіт згідно проекту "Капітальний ремонт котельні з
заміною котлів в Новоукраїнському комунальному дошкільному навчальному закладі №1
"Ромашка" за адресою: Кіровоградська область, м.Новоукраїнка, вул.Покровська,79/18"
(1496,508 тис.грн.).

Проведено поточний ремонт:

оздоби приміщень Новоукраїнського комунального дошкільного навчального
закладу №5 "Берізка" - 16,211т.грн.,

поточний ремонт сходових клітин в Новоукраїнському навчально-виховному
комплексі № 8 "Ліцей - заклад дошкільної освіти" - 35,5 тис.грн,

-

покрівлі в Новоукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 – 49,8 тис.грн. .

покрівлі в Новоукраїнському навчально-виховному комплексі № 8 "Ліцей - заклад
дошкільної освіти" – 10,3 тис.грн.

Придбано матеріали :
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- для проведення ремонту систем опалення з заміною стояків та батарей в
Новоукраїнській ЗШ №4 та НВК №8 -18,1 тис.грн.;

-

бойлери Маря’нопільська філія Новоукраїнського НВК №8, гімназія – 8,4 тис.грн.;

миючі та дезинфікуючі засоби для закладів дошкільної освіти - 27,1 тис.грн, для
закладів загальної середньої освіти – 7 тис.грн., туалетний папір та мусорні пакети –
7,1тис.грн.;

- підшипники, крани - 1,04 т.грн.;

- електроди 2,3 тис.грн.;

- для ремонту системи водопостачання (крани, труби, коліна та ін.) –

2,2 тис.грн.;

- для ремонту систем електропостачання – 1,7 тис.грн.;

- для ремонту огорожі в КДНЗ № 1 "Ромашка" та філії "Барвінок" придбано
металопрофільний лист на суму 15,37 тис.грн.;

- для ремонту приміщень: плитка,ОSV, лінолеум, клеюча суміш, плінтус– 151, 56 тис.грн.,
фарба, лак та розчинники – 133, 87тис.грн., вапно – 4, 68тис.грн., водо емульсія - 9,92
тис.грн., цемент – 17,3 тис.грн..

Проведено дератизацію, дезинсекцію, дезинфекцію приміщень закладів освіти – 48,8
тис.грн.. Придбано вогнегасники – 17,7тис.грн. та обладнання для укомплектування
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пожежних щитів – 8,34 тис.грн. частково проведено перезарядку та ТО вогнегасників на
22,57 тис.грн. та 13,0 тис.грн..

Виготовлено проект та проведено роботи по монтажу пожежної сигналізації
Новоукраїнський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня з
поглибленим вивченням англійської мови – гімназія "Лідер" - 95,9 тис.грн.

Виготовлено проект встановлення блискавкозахисту у ДНЗ №5 –

7 тис.грн.

Проведено вогнезахисну обробку філії "Барвінок" - 17,4 тис.грн.

У закладах загальної середньої та дошкільної освіти Новоукраїнської міської ради
проведено роботи по заміру опору ізоляції та ревізії блискавкозахисту - 30,92 тис.грн.,
проведено повірку терморегуляторів плит та духових шаф, проведено обстеження
димових труб – 8 тис.грн.

Проведено роботи по санітарно-гігієнічних дослідженнях атестації робочих місць в ДНЗ
№1 та ДНЗ №5 – 9, 2 тис.грн..

Протягом 9 місяців 2020 року в закладах культури Новоукраїнської міської об’єднаної
територіальної громади проводилися різноманітні культурно- мистецькі заходи:

година спілкування "Соборність України під прапором волі", історичний екскурс "Крути: і
сум, і біль, і вічна слава", урок мужності "Небесна Сотня у вирій полетіла…", поетична
фантазія "Тонке мереживо жіночої душі", літературно-поетична година "У полоні
Шевченківського слова", інтернет-мандри "Україна унікальна, Україна надзвичайна",
виставка-інформація "Синьо-жовтий символ України", книжково-ілюстративна виставка
"У цім краю, де серцю рідна пристань" (Воронівська філія), година скорботи "Символ
українського героїзму", година історичної правди "Герої не вмирають", голосні читання
"Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття", мовознавча мандрівка "Знань і розуму основа –
рідна мова", розважально-пізнавальна година "Під знаком Купідона", виставка перегляд
"Щоб у серці жила Україна", краєзнавчий екскурс "Стежками рідного краю"
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(Мар’янопільська філія), історичний екскурс "Україна : соборна, вільна, сильна", година
історичної правди "У вінок пам'яті Героям Крут", година – спогад "Небесна Сотня : герої,
які змінили хід історії України", літературний вернісаж "Я – жінка, маю право на весну…",
урок шани рідної мови "Читай українською", виставка дитячих малюнків "Вінок
Кобзареві", година пам’яті "Відлуння тих далеких днів сльозою на очах бринить",
подорож-бесіда "Стежками рідного краю", історичний хроноскоп "Прапор миру, вірності і
волі", історично-патріотичні читання "Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна
моя Україно!", "Таланти мого села", бібліотекар Звірівської філії взяла участь в підготовці
та святкуванні Дня села Звірівки (Звірівська філія), фольклорні посиденьки "Як українці
святкують Різдвяні свята", історичний екскурс "Соборна та єдина квітуча Україна",
година скорботи "Червона калина на білому снігу", година пам’яті "Життя обірване
Афганістаном", літературно-музичний вернісаж "Я – жінка, маю право на весну",
мовознавча розвага "Мовою своєю завжди дорожіть ", літературно-художній вернісаж
"Моя Україна воскресла - ясна, незалежна, жива", експрес-інформація "Літературне
мистецтво краю", інформаційна година "Село, село краса моя і сила" (Кам’яномостівська
філія).

В Звірівській філії Новоукраїнської центральної бібліотеки представниками ГО "В
єднанні - сила!" організовано та проведено 3 тренінги для жителів сіл Звірівки та
Новоолександрівки: "Гендерний портрет громади - для чого він потрібен і як працює
(лайфхаки від бувалих)" з спікеркою - Аллою Волошиною, головою всеукраїнської ГО
"Асоціація сприяння самоорганізації населення", "Як жінки можуть монетизувати свої
знання і вміння!", "Зустрічаємо весну разом" (спікер Любов Матвєєва).

Протягом 2020 року в фонди бібліотек Новоукраїнської ОТГ надійшло 610 примірників
книг на суму 71,95 тис.грн., в т.ч. в сільські філії – 256 прим. на суму – 27,2 тис.грн..

На 2020 рік – бібліотекам ОТГ зроблено передплату на 129 прим. на 31,07 тис.грн., в т.ч.
на сільські бібліотеки – 52 прим. на 9,3 тис.грн..

Новоукраїнським КБК №1 та його філіями для жителів сільської місцевості проведено
"Різдвяні посиденьки", "День Святого Валентина", свято "Жінка - Берегиня роду",
святкова дискотека до Дня Незалежності України (Мар’янопільська філія МПК
"Ювілейний"), святкову дискотеку до Дня Святого Валентина, свято "Ми жінку називаємо
святою", святковий концерт до Дня Незалежності України (Улянівська філія МПК
"Ювілейний").
МПК "Ювілейний" взяв участь в підготовці та проведенні Дня села
Звірівка.
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Протягом 9 місяців 2020 року вихованці школи взяли участь в святковому дійстві "Славімо
Різдво!" в храмі Олександра Невського
м. Новоукраїнки, літературно-музичному
вечорі "У пісні два крила", святах "Мелодія сердець", "Посвята в юні музиканти", "Віночок
весняних пісень" та святкових концертах до дня 8 березня. Під час карантину вихованці
Новоукраїнської дитячої музичної школи брали участь у багатьох дистанційних
конкурсах:

18-19 квітня 2020 р. п’ятий Міжнародний фестиваль конкурс "Промені натхнення";

20-30 квітня 2020 р. Міжнародний багатожанровий інтернет-фестиваль конкурс
"Самоцвіти - Країна безмежних можливостей";

16 травня 2020 р. шостий Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв
"Арт Центр талантів - 2020" м. Київ та Всеукраїнський фестиваль конкурс "Запах життя"
м. Хмельницький;

14 червня 2020 року дистанційний Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв "Літній
бриз";

15 липня 2020 р. Перший міжнародний конкурс-фестиваль дитячо-юнацької творчості
"Перлина Fest" в новому форматі online м. Київ;

23 липня 2020 р. участь у III - міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв "Сitta’ del mare"
Італія м. Палермо;

Червень-липень 2020 р. дистанційний міжнародний багатожанровий Інтернет
фестиваль-конкурс “Samosvity – On Line” м.Львів, Всеукраїнський фестиваль мистецтв
"Країна мрій-Україна 2020" м. Хмельницький, Всеукраїнський фестиваль – конкурс
мистецтв Первоцвіти "В обіймах часу" м. Київ, Міжнародний конкурс-фестиваль
мистецтв "Talents of the world"-Болгарія;
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учениця Новоукраїнської дитячої музичної школи взяла участь в міжнародних конкурсах:
"Worlf art Games" Іспанія, "WIENMELODY" Австрія, "STAR of EVROPE" Україна, "Super Art
2020" Україна, "TATRA of STARS" Словакія.

У березні 2020 року за рахунок кошів міського бюджету проведено роботи по
прочищенню системи опалення МБК "Ювілейний" на суму
187,3 тис.грн..

Музей громади відібрано у проекті підтримки регіональних музеїв, який реалізується за
фінансової підтримки Українського культурного фонду і триває з 2016 року. Під
ремонтними розуміються не традиційні косметичні роботи із заміни вікон чи дверей, а
осучаснення методів та форматів роботи музею, виставкової діяльності та зберігання
експонатів, дослідницької, просвітницької та комунікаційної функцій. Цьогорічний проект
проходитиме в 3 етапи. На першому етапі відбувся прийом заявок та відбір учасників. Із
142 заявлених закладів у другий тур пройшли лише 22, серед них і наш краєзнавчий
музей.

Протягом 9 місяців 2020 року проведено фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові
заходи:

4 січня 2020 року було проведено Відкритий турнір Кіровоградської області з футзалу
серед ветеранських команд "Кубок Леоніда Кугеля". У турнірі взяли участь 8 команд ФК
"Новоукраїнка", "Ветеранчик", "Ветеран" (м.Новоукраїнка), "Нива-Н" (м.Олександрія),
"Добровеличківка" (Добровеличківський р-н), "Новатор" (м.Бобринець), "Новгородка"
(м.Новгородка), "Торговий дім К" (м.Кодима Одеської обл.);

у лютому 2020 року було проведено відкритий турнір об’єднаної територіальної громади
з футзалу серед учнів збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів,
присвяченого пам’яті Віктора Кириченка. У змаганнях взяли участь дев’ять команд.
Володарями кубку стали учні Новоукраїнської ЗШ № 6. Всі призери отримали дипломи,
кращі гравці - грамоти і пам’ятні подарунки від виконавчого комітету Новоукраїнської
міської ради, а також привітання і солодкі подарунки та м’ячі від Людмили Василівни
Кириченко – дружини Віктора Михайловича Кириченка;
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15 березня 2020 року у спортивному залі МПК "Ювілейний" відбувся 23-ий традиційний
турнір з волейболу серед аматорських команд, присвячений пам’яті В.Ф.Корінного. У
турнірі взяли участь 6 команд: "Зерновик" (м.Новоукраїнка), "Помічна" (м.Помічна
Добровеличківського району), "АгроВіста" (м.Олександрія), "Кам’яне» (с.Кам’яне
Новобузького району Миколаївської обл.), "Лан" (с.Новомиколаївка) та "Атлант"
(с.Новоєгорівка);

у період з листопада 2019 року по березень 2020 року проходив 12-ий чемпіонат
Кіровоградської області з футзалу серед аматорських команд. Новоукраїнську ОТГ
представляли одразу дві команди: ФК "Новоукраїнка-2" та ФК "Новоукраїнка";

13 червня на центральному міському стадіоні відбувся відкритий Кубок Новоукраїнської
ОТГ "Відкриття сезону-2020" з футболу. У змагання взяли участь 6 команд: ФК
"Новоукраїнка", "ДЮСШ", "ВеторОК" (м.Новоукраїнка), "Звірівка" (с.Звірівка), "Ноксен"
(м.Злинка) та "Еней" (с.Рівне). Третє місце у турнірі зайняла команда "ДЮСШ", друге –
"Звірівка", а володарями кубку стала команда ФК "Новоукраїнка".

У червні 2020 року розпочалися ігри 30-го Чемпіонату Кіровоградської області з футболу.
Нашу ОТГ представляють дві команди – ФК "Новоукраїнка" у "Вищій Лізі" та ФК
"Новоукраїнка-2" - у "Першій лізі".

23 серпня 2020 року паралельно відбувалося два заходи. На Центральному міському
стадіоні спортсмени змагалися за "Кубок Незалежності". У ньому взяли участь 7 команд:
"Ноксен" (с.Злинка), "Гіталовець" (с.Комишувате), "Еней" (с.Рівне) та команди "Ветеран",
"ДЮСШ", "Молдавка", ФК "Новоукраїнка" з м.Новоукраїнка. Як завжди, змагання
пройшли на високому організаційному та спортивному рівні, а найголовніше – глядачі
змогли вкотре отримати насолоду від непередбачуваної та видовищної гри. Третє та
друге місця відповідно посіли гравці "Енея" та "Гіталовця", а переможний кубок отримали
ФК "Новоукраїнка".

Поряд, на майданчику "Баскет", юні чемпіони нашої громади разом з їх досвідченими
брали участь у родинній естафеті "Веселі карапузи". 6 команд-учасниць змагалися в
чотирьох конкурсах: "Влучні стрільці", "Кольорові кульки", "Збери врожай" та "Моя
велика сім`я". Цікавими та насиченими були завдання для малечі, яка з радісною
посмішкою на обличчі вправно долала усі перешкоди.

18 / 20

Новоукраїнська міська рада - Інформація про виконання Стратегії розвитку Новоукраїнської міської
&bull;&bull;Понеділок&bull;, 05 &bull;жовтня&bull; 2020, 12:50&bull;

29 серпня 2020 року у смт. Олександрівка відбулися спортивні змагання серед команд
сільських, селищних та міських об’єднаних територіальних громад Кіровоградської
області з восьми видів спорту – армреслінгу, гирьового спорту, шашок, шахів, волейболу,
міні-футболу, настільного тенісу та перетягування канату. Найкращими виступами збірної
команди Новоукраїнської ОТГ стали: І місце з шахів – Руднєв Іван, ІІ місце з шашок –
Єпіфанова Людмила, ІІ місце з гирьового спорту – Ютиш Олег, ІІ місце з міні-футболу –
команда у складі: Федотова Андрія, Крота Вадима, Козака Владислава, Корінного
Дмитра, Дейкуна Назара, Кулаковського Костянтина та Лукашевського Владислава, ІІІ
місце з настільного тенісу – Котов Сергій.

12 вересня 2020 року було проведено перегони "Мацьоп", у яких взяли участь 9
немовлят. Найспритнішою виявилась Сергієнко Анна. Цього дня також відбулися
змагання дітей – перегони на толокарах, самокатах та велосипедах, у яких взяло участь
більше 30 учасників.

З нагоди відзначення п’ятої річниці створення нашої громади та 250-ї річниці з дня
заснування міста Новоукраїнки та вшанування пам’яті Почесного громадянина
Новоукраїнки, підполковника ЗСУ Володимира Мамадалієва
13 вересня 2020 року на
центральному міському стадіоні було проведено змагання з футболу, волейболу, шашок
та шахів.

Встановлено освітлення спортивного майданчику по вул.Гіталова за рахунок коштів
міського бюджету на суму – 37,8 тис.грн..

Проведено конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної
територіальної громади "Влада і громада – разом" для громадських організацій,
підприємців та громадян громади. У конкурсі взяли участь 24 учасники. Переможцями у
конкурсі визначено 10 проектів учасників. На даний реалізовано 6 проектів:

-

Міні-проект "Веселий двір", керівник проекту Таран Ірина Григорівна;

-

Міні-проект "Спортивний двір", керівник проекту Пойченко Тетяна Олександрівна;
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Міні-проект "Еко-казка "Зернятко" під відкритим небом", керівник проекту Скуртова
Тетяна Василівна;

Міні-проект "Літературна Новоукраїнщина" керівник проекту Черкашина Валентина
Іванівна;

Міні-проект "Комфортна та безпечна сцена", керівник проекту Рубля Ірина
Віталіївна;

-

Міні-проект "Чисте довкілля", керівник проекту Кідалов Ігор Володимирович.

Основні заходи Стратегії розвитку, Програми і Плану соціально-економічного та
культурного розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади
виконувалися протягом 9 місяців 2020 року, роботи будуть продовжуватися у ІУ кварталі
2020 року.
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