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Інформаційний бюлетень Смолінської
об’єднаної територіальної громади
вересень 2018 року

вiсник

З м ето ю о бм і н у досвідом

У Кіровоградському Центрі розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та
Мінрегіону України, розпочався навчальний
семінар на тему «Бюджетний процес в ОТГ,
його публічність та прозорість. Участь громадськості в бюджетному процесі».
В рамках цього семінару, 13 вересня
2018 року,з метою зміцнення потенціалу органів місцевого самоврядування з питань управління фінансами та обміну досвідом
директор Чернігівського ВП ЦРМС Ірина
Кудрик, представники та голови об’єднаних
територіальних громад, працівники фінансового сектору органів місцевого самоврядування ОТГ Запорізької та Чернігівської
областей відвідали Смолінську об’єднану
територіальну громаду.
Гостей зустрічали селищний голова Микола Мазура, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександра
Майстренко, заступник селищного голови
Володимир Бойко та секретар селищної
ради Євгенія Гордієнко.
Під час зустрічі селищний голова М.М.
Мазура ознайомив присутніх з історією селища, розповів про етапи об’єднання, проблеми та досягнення громади, а також
поділився досвідом роботи щодо участі громадськості в бюджетному процесі. Обговорення цієї теми відбулося у форматі
«круглого столу».
Після завершення доповіді селищного
голови до уваги учасників делегації було
представлено огляд інфраструктурних об’єктів смт. Смоліно. Спочатку гості відвідали дошкільний навчальний заклад «Ромашка».
Тут їх зустріла завідувач Олена Шевченко.

Вона провела екскурсію по закладу. Презентувала гостям кабінет психології , музичну
залу, міні-музей (українську світлицю), яка
вразила кожного представленими там декораціями та театральну кімнату. Також учасники делегації
завітали у гості до
найменших діток (ясельної групи) закладу.
Кожен кабінет дитячого садка має неперевершений вигляд. Його створюють незвичні декорації та домашня атмосфера. До
речі, кожна кімната у закладі оформлена
умілими руками працівників. Вони створюють собі певну ідею, підбирають для цього
потрібні матеріали (а це здебільшого підручні матеріали), і вже, власне, потім втілюють ці ідеї в життя.
Під час візиту до «Ромашки» учасники
заходу мали змогу відвідати релігійну кімнату. Там вони познайомилися з отцем
Олександром протоієреєм Української Православної церкви на честь Успіння Пресвятої Богородиці, адже саме він займається
релігійним вихованням дітей, що відвідують
заклад, звичайно ж за згодою батьків вихованців.
Потім всі учасники делегації відвідали
Смолінське навчально-виховне обєднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад». Там
всіх зустрів новопризначений директор закладу Владислав Угрімов. Гості мали змогу
побачити яскравий приклад використання
бюджетних коштів – класи нової української
школи, нові, відремонтовані, із спеціальними
зручними меблями для першокласників, а
також оновлену шкільну їдальню та холи.
Після відвідування школи гостей запросили до СмолінськогоДЮЦу. Там всіх зустріли заступник директора з виховної роботи

До навчального року
готові!

В перший день осені вся Україна традиційно відзначає День
знань. Щороку 1 вересня по всіх
навчальних закладах відбуваються
урочисті лінійки. Такі ж лінійки відбулися і на території Смолінської
селищної ради.
Цього року за парти Смолінської загальноосвітньої школи №1
(директор Акстолевич Т.В.) та Смолінського
навчально-виховного
об’єднання (директор Угрімов
В.Ю.) сіли 910 учнів, з них 21 учень
з першої школи відвідують заняття
вечірньої заочної форми навчання.
За традицією жодне свято не
обходиться без запрошених гостей.
Тож і урочистості, присвячені Дню
знань, відбулися за участі секретаря Смолінської селищної ради
Гордієнко Є.П., керуючої справами
виконавчого комітету Смолінської
селищної ради Нехайчук О.О., начальника відділу освіти, культури,
молоді та спорту Смолінської селищної ради Майстренко О.П., методиста відділу освіти Теліги Л.Г.,
виконуючого обов’язки заступника
директора Смолінської шахти
Швидкого В.В., голови профспілкового комітету Смолінської шахти
Кавуна М.І. та Протоієрея настоятеля Успенського храму отця Олександра. Вони побажали школярам
успіхів у навчанні, гарних оцінок та
творчих досягнень і вручили їм подарунки.
Як відомо, за ініціативи Міністра
освіти і науки України Л. Гріневич,
2018-2019 навчальний рік пройде
під гаслом Нової української
школи: «Маємо навчити вчителів,
створити новий освітній простір і
привести в школи сучасні технології». З цією метою для всіх перших
класів місцевих шкіл придбано
меблі (учнівські парти, учительські
столи) на суму 137,5 тис. грн., ІКТ
(комп’ютери, принтер із запасом
чорнил, проектор, екран – 159, 7
тис. грн.), дидактичний матеріал
на суму 39,7 тис. грн. А в подальшому планується на ці потреби витратити ще 56, 6 тис. грн.
У закладах освіти створено
елементи нового освітнього про-

стору. З метою якісної підготовки
закладів до нового навчального
року, покращення матеріальної
бази, Смолінською селищною
радою виділено кошти на ремонт
опалювальної системи (138, 7 тис.
грн.), проведено інтернет (12, 4 тис.
грн.), придбано оснащення для 2
математичних та 1 географічного
кабінетів у школах (170 тис. грн.).
Сертифікати на оснащення класів
було вручено школам під час урочистих лінійок. Також у обох школах зроблено поточний ремонт на
загальну суму 7, 3 тис. грн. У Смолінському навчально-виховному
обєднанні
відремонтовано
їдальню, закуплено нові меблі на
суму 60 тис. грн. та відреставровано плити на суму 11,3 тис. грн. А
до кінця 2018 року планується придбати шкільний автобус. ДП «Схід
ГЗК» на ці потреби надало 750 тис.
грн. спонсорських коштів та 250
тис. грн. вже виділила селищна
рада.
Окрім цього, на сесії Смолінської селищної ради було виділено
ще 470 тис. грн. Ці кошти також будуть використані на ремонт і оснащення навчальних закладів.
На території селищної ради
діють два дошкільні навчальні заклади «Ромашка» і «Теремок» та
Смолінська мистецька школа. ДНЗ
відвідують 296 дітей, а в мистецькій школі наразі навчається 141
учень. Дитячі садки також якісно
підготовлені до роботи у новому
навчальному році. На їх ремонт
вже витрачено 84, 2 тис. грн. В
майбутньому планується використати ще 100 тис. грн. на забезпечення закладів меблями, посудом,
білизною, ІКТ та санвузлами. Що
стосується мистецької школи, то
селищною радою виділено 30 тис.
грн. на ремонт опалювальної системи та вже відремонтовано навіс
на вході до школи.
Наостанок бажаємо всім учасникам навчально-виховного процесу високих показників у навчанні,
творчих злетів та визначних починань!

Ніна Петрова та бібліотекар Тетяна Калашнік. Вони провели екскурсію по краєзнавчому музею, який діє при ДЮЦі, ознайомили
з історією селища, а також продемонстрували музейні експонати, що втілюють собою
елементи українського побуту та культур-

ного надбання українців. По завершенню
екскурсії на згадку про зустріч кожному
учаснику делегації було вручено креативні
сувеніри виконані умілими руками керівників
гуртків.
Яна БУЛАНЕНКО

Згідно Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку території

З метою виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Смолінської селищної ради на 2018-2020 роки, забезпечення виконання
заходів спрямованих на розвиток місцевого самоврядування Смолінської об’єднаної територіальної громади на сесії селищної ради від 22 травня 2018 року
було прийнято рішення «Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку та затвердження Положення про порядок використання коштів
селищного бюджету для забезпечення виконання доручень виборців Смолінської селищної ради.
Згідно даного рішення депутатам селищної ради
було виділено кошти у сумі 260 тис. гривень на виконання поставлених завдань. Кожен з депутатів отримав по 10 тис. гривень на виконання доручень
виборців на своєму окрузі.
За положенням про порядок використання коштів
селищного бюджету для забезпечення виконання доручень виборців дані засоби повинні бути використані на виконання робіт з поточного, капітального
ремонту, реконструкції об’єктів благоустрою, комунального майна, придбання матеріалів та обладнання для покращення надання комунальних послуг,
облаштування майданчиків для установки контейнерів по збору ТПВ, виготовлення та придбання контейнерів для накопичення ТПВ, покращення стану
громадських криниць, благоустрій, придбання сертифікованих елементів для дитячих чи спортивних ігрових
майданчиків,
прибирання
стихійних
сміттєзвалищ, виконання робіт по утриманню багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових

територій, придбання інвентарю та матеріалів, а
також інші видатки, які згідно з чинним законодавством можуть фінансуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Тож, згідно цих напрямків станом на 4 вересня
2018 року, виділених коштів освоєно 130661, 25 гривень. Так, на благоустрій території по округу № 1
(деп. А.В. Степанюк) вже використано 7226 грн., по
округу №2 (О.А. Брезіцький) – 9800 грн., по округу №3
(Л.В. Лях) – 4000 грн., по округу №4 (К.В. Бондар) 4000 грн., , по округу №6 ( Т.А. Юрик) – 7592,84 грн.,
по округу №7 (О.М. Карапузіков) – 7532, 5 грн., по округу №8 (Є.С. Ліфрідов) – 10000 грн., по округу №9
(Н.А. Руденко) – 10000 грн., № 10 (Т.М. Гетьманець)
– 6250 грн., , по округу №12 ( В.В. Науменко) – 6575,
5 грн., по округу №13 (С.В. Радевич) – 5997,88 грн.,
по округу №14 (С.О. Сауленко) – 10000 грн., по округу №15 ( К.Ф. Штефан) – 8604,75 грн., по округу
№17 (Є.П. Гордієнко) – 9896, 48 грн., по округу №18
(Л.М. Надєйкіна) – 8000,1 грн.,№ 19 (О.П. Майстренко) – 5091,84 грн., по округу №20 (В.В. Коваленко)
– 10145,2 грн., по округу №21 (І.Ю. Юрик) – 2500 грн.,
по округу №22 (В.М. Штирбу) – 10000 грн., по округу
№23 (О.В. Киркач) – 7500 грн.
Що стосується виборчих округів№ 5 (В.В. Федорченко), № 11 (О.Л. Бєдних), № 16 (С.П. Борисенко),
№24 (О.І. Сорока), № 25 (О.І. Шелюженко) та № 26
(В.В. Шаповал), коштів на їх благоустрій поки що не
використано.

До уваги жителів громади!

За новим законодавством від 27 квітня 2018 року №329 зміни по субсидіях. У жовтні 2018
року повторно документи – Заяву і Декларацію необхідно подати:
-Орендарям житла
-Внутрішньо переміщеним особам
-Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих (зареєстрованих,
але не проживають) та фактично проживаючих в помешканні осіб
-Тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або
вони менші мінімальної заробітної плати
-Тим сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сімї протягом останнього року
-Тим сім’ям, які станом на жовтень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість
за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018 року
-Тим, у кого чоловік або дружина прописані за іншою адресою.
Решті субсидантам у жовтні 2018 року допомогу перерахують автоматично.

Смолiнський вiсник

Відповідаючи за утримання житлового фонду

1 липня 2015 року Верховною радою України прийнято
ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», який передбачає нову фазу реформування житлово-комунальної сфери, у багатьох виникають
питання – кому віддати в управління свою багатоповерхівку
і де знайти для цього хорошого керівника, який може стати
діловим партнером, надійним помічником та захисником у
боротьбі з нелегкими побутовими проблемами.
Після прийняття цього закону перед керівництвом Смолінської селищної ради постало питання, кому доручити управління житлово-комунальним господарством території.
Тож, аби вирішити цю проблему, у селищній раді було оголошено конкурс, щодо визначення управителя будинків і
його переможцем стало ТОВ «Гудекс Екосервіс».
Ось уже другий рік ця компанія відповідає за обслуговування та утримання житлового фонду селища. Як компанія
нового типу ТОВ «Гудекс Екосервіс» обєднали фахівців, які
усвідомлюють свою відповідальність перед смолінчанами
та спрямовують свої зусилля для максимального задоволення потреб споживачів.
На сьогодні «Гудекс Екосервіс» відповідає за утримання
спільного майна багатоквартирних будинків та прибудинкових територій в тому числі: прибирання прибудинкових територій; вивезення та знешкодження побутових і
великогабаритних відходів; прибирання сміттєпроводів; технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, зливової
каналізації; дератизація; обслуговування димових та вентиляційних каналів; посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними
сумішами в зимовий період.
А також, за поточний ремонт спільного майна багатоквартирних будинків, в тому числі: поточний ремонт конструктивних елементів; поточний ремонт покрівель;
поточний ремонт оголовків ДВК; поточний ремонт водостіч-

них труб (зовнішніх та внутрішніх); фарбування будинкового
газопроводу; поточний ремонт відмостки; поточний ремонт
під’їздів; поточний ремонт цоколя; поточний ремонт внутрішньо будинкових мереж; поточний ремонт електропостачання та електрообладнання.
Якщо врахувати те, в якому стані ТОВ «Гудекс Екосервіс» прийняло житлово-комунальне господарство селища, а
воно було дуже занедбане, то робота, яку виконано за останні два роки – колосальна. Про це свідчать чисельні звернення громадян та результати по їх виконанню.
У поточному році працівниками товариства закрито
близько 1500 заявок громадян по сантехнічним роботам,
близько 188 заявок – по будівельних роботах. За минулий
рік перекрито 3891 кв. м дахів. У цьому ж році вже відремонтовано 2994 кв. м, а ще 600 кв. м планується перекрити
найближчим часом. На черзі 46 заявок мешканців по ремонту мякої покрівлі.
Незважаючи на величезне навантаження по роботі з багатоквартирними будинками компанія тісно співпрацює з селищною радою, в подальшому спільно розроблятимуть
новітні програми по удосконаленню житлово-комунального
господарства. Планується серйозно підійти до водопровідних каналізаційних мереж, що відслужили свій термін і вимагають негайного поновлення.
Компанією ведеться тісна співпраця з населенням. Всі
цікаві пропозиції, що вносять смолінчани завжди приймають
до уваги, розглядають їх відповідність до державних будівельних норм на технічних нарадах. І, не дивлячись на те, чи
дані роботи входять в перелік тарифних робіт, намагаються
їх виконати.
Звичайно, у даній роботі є й свої недоліки. Найперше, це
те, що житловий фонд протягом багатьох років не поновлювався, не проводилися на об’єктах капітальні ремонти та
реструктуризаційні роботи. А це являється важливим фактором підвищення аварійності енергосистем обслугову-
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вання. В такій ситуації підприємство змушене взяти на себе
функцію виконання аварійних робіт, які й виконують протягом всього періоду, несучи при цьому матеріальні та фінансові витрати.
Протягом всього періоду діяльності ТОВ «Гудекс Екосервіс» розмір тарифної плати залишався без змін, але прийнявши на себе житлове господарство, адміністрацією
підприємства були переглянуті всі технологічні методи проведення ремонтних робіт, і, робіт з благоустрою, були змушені провести економічно – фінансове обґрунтування, що й
стало причиною стрімкого підвищення тарифів у минулому
році.
Враховуючи те, що цього року знову зросла мінімальна
заробітна плата, підвищилися ціни на енергоносії та матеріали, підприємство змушене знову змінювати свої тарифи.
Тож, з 1 вересня 2018 року, тарифи на обслуговування
багатоквартирних будинків наведені в таблиці.
Вкотре хотілося б нагадати всім жителям селища про те,
що надання послуг безпосередньо залежить від платежів
населення, тому звертаємося до смолінчан з проханням не
зволікати з оплатою за отримані послуги. Хотілося б зазначити, що станом на 1 вересня 2018 року заборгованість по
оплаті послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій складає 533620 грн. 55 коп. Враховуючи дану
ситуацію не варто вимагати поліпшення якості послуг, що
надаються підприємством, адже ТОВ «Гудекс Екосервіс» не
взмозі надавати їх в повному обсязі і належної якості, без
ваших комунальних платежів.
Підприємство ТОВ «Гудекс Екосервіс» планує й надалі
працювати в тому ж ритмі, аби зробити життя в селищі
більш добротнішим, але ви – шановні жителі громади, повинні їм в цьому допомагати, і вчасно виконувати покладені
на вас зобов’язання.
Василь ДОВГИЙ,
директор ТОВ «Гудекс Екосервіс».
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