ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Програми залучення інвестицій в
економіку Компаніївського району на 2011-2015 роки
Розпорядженням
голови
Компаніївської
районної
державної
адміністрації від 25 серпня 2011 року № 689-р затверджено Програму
розвитку інвестиційної діяльності Компаніївського району на 2011-2015
роки.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 6 квітня 2011 року
№ 245-р „Про організацію роботи із залучення інвестицій в економіку району
та принципом „єдиного інвестиційного вікна” затверджено Положення про
Раду з питань залучення інвестицій по супроводженню інвестиційних
проектів та його склад.
Активізовано роботу щодо участі у міжнародних проектах для
залучення міжнародної технічної допомоги, у Всеукраїнському та обласному
конкурсах проектів і програм органів місцевого самоврядування, а саме:
в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтовний на
громаду
ІІ»
завершено
реалізацію
проектів:
впровадження
енергозберігаючих заходів в школах сіл Сасівка та Полтавка, дитячому садку
«Пролісок» смт Компаніївка та капітальний ремонт ФАПу в с.Губівка на
загальну суму 433,6 тис.грн. Направлено заявку на участь у ІІІ фазі реалізації
Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтовний на громаду - ІІІ»;
4 територіальні громади району реалізовують мікропроекти в рамках
проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» Українського
Фонду соціальних інвестицій на загальну суму 4531,0 тис.грн., в тому числі 2
проекти по реконструкції водогонів, 1 проект по створенню додаткової групи
в дитячому садочку с. Полтавка, 1 проект по створенню навчально-виховного
комплексу «Школа – дитячий садок» на базі Сасівської загальноосвітньої
школи.
Спільним розпорядженням голови райдержадміністрації та голови
райради від 20 квітня 2012 року № 348-р/50рп створено районний ресурсний
центр розвитку громад.
У 2014 році Голубієвицька сільська рада взяла участь в обласному
конкурсі проектів і програм органів місцевого самоврядування з проектом
« Вода – це життя» та стала його переможцем. Загальна вартість проекту
72,0 тис.грн, в тому числі 50,0 тис.грн кошти обласного бюджету та 22,0
тис.грн- сільського бюджету. Також дана сільська рада направила проект для
участі у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм органів місцевого
самоврядування.
Складено перелік інвестиційних проектів та перелік земельних ділянок,
які пропонуються під реалізацію інвестиційних проектів.
Протягом року на території Компаніївської селищної ради продано
право оренди на 1 земельну ділянку не сільськогосподарського призначення
на площі 48 м. кв ,річна орендна плата становить 13% (1100 грн.) від
нормативної грошової оцінки земель.
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У жовтні 2014 року три суб»єкти господарювання району взяли участь
у всеукраїнській агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО - 2014» у
м.Кіровограді.
Проводиться підготовка до участі суб”єктів господарювання у жовтні
2015 року у всеукраїнській агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО - 2015»
у м.Кіровограді.
За січень-березень 2015 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок
різних джерел фінансування склав 6865 тис.грн, в тому числі в розрахунку на
одну особу 445,8 грн. (по області 613,0 грн.).
Надано пропозиції пріоритетних об”єктів для
фінансування з
Державного фонду регіонального розвитку на 2015-2016 роки. За
результатами конкурсного відбору передбачається реалізації 5 проектів
соціальної сфери.
Перспективними є реалізація наступних інвестиційних проектів:
будівництво сонячної електростанції на території Компаніївської
селищної ради (ТОВ „Раздольная СЭС-1, ТОВ „Раздольная СЭС-2);
промисловий видобуток пегматиту в Лозуватському родовищі
пегматиту ТОВ "Георесурс"
розробка Нечаївського родовища облицювального граніту.
У туристичній сфері розроблено маршрути вихідного дня
„Компаніївщина заповідна”, „Маленький Стоунхендж Кіровоградщини”,
«Хутір козачий», «Клуб любителів риболовлі «Робінзон».
Створено сільську «зелену» садибу Стромової Н.Л. (с. Виноградівка).
Інформацію про туристичні можливості району - об’єкти показу,
найкращі туристичні маршрути, заклади харчування, мережа зелених садиб
- висвітлено на веб-сторінці районної державної адміністрації та інтернетсторінці «Кіровоградщина туристична».
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