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З професійним
святом!
автотранспортного
Працівників
господарства Смолінської шахти, а
також всіх водіїв і дорожників
Смолінської
обєднаної
територіальної громади, щиро вітаю
із професійним святом
–
Днем
автомобіліста та дорожника.
Так уже склалося, що без автомобілів зараз не можливо уявити наше
життя. Автомобільний транспорт є
найважливішою системою життєзабезпечення будь-якого населеного
пункту, незалежно від кількості
проживаючих у ньому мешканців.
Усі
ми
щодня
користуємося
транспортом, а виходить – вашою
працею. І це професійне свято – ще
один привід для нас висловити
слова вдячності за вашу працю.
Щиро вітаю з професійним святом
всіх, чиє життя пов’язане з дорогою:
водіїв, ремонтних робітників, диспетчерів, кондукторів, інженернотехнічних працівників, керівників
підприємств і підрозділів автомобільного транспорту, приватних підприємців, зайнятих автомобільним
бізнесом та утримуючих в належному стані дороги і вулиці селища.
Зичу вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, успіхів у роботі,
легких доріг, зеленого світла і гарної
погоди.
Микола МАЗУРА,
Смолінський селищний голова.

До уваги землевласників
та землекористувачів
Смолінської ОТГ!

26 серпня 2018 року закінчився
термін сплати земельного
податку та орендної плати
за користування земельними
ділянками.
Просимо боржників терміново
сплатити заборгованість.

Шановні жителі
Смолінської ОТГ!

У відділі з надання соціальних
послуг населенню Смолінської селищної ради відтепер
працює відеозв'язок.
За допомогою
камери, через програму Skype
є можливість поспілкуватися
з спеціалістами Маловисківського
об'єднаного управління
Пенсійного фонду України.

Інформаційний бюлетень Смолінської
об’єднаної територіальної громади
жовтень 2018 року

вiсник

Готуючись до початку
опалювального сезону

Напевно, кожен погодиться з тим фактом, що опалювальний сезон є досить важливим процесом, тож до
його початку необхідно підійти з повною відповідальністю. Саме тому для досягнення всіх заздалегідь запланованих цілей створюються і розробляються
спеціальні програми по підготовці до старту опалювального сезону.
Смолінська ОТГ вперше входить в опалювальний
сезон в якості територіальної громади. Про підготовку
селища до опалювального сезону розповіли директор
КП «Енерговодоканал» Олександр Улибін та директор
ТОВ "Гудекс Екосервіс" Василь Довгий.
За словами Олександра Володимировича модульні
котельні, що відповідають за теплопостачання населенню технічно стовідсотково готові до початку опалювального сезону. У минулому році після закінчення
опалювального періоду було створено план на наступний рік. На сьогодні всі пункти плану повністю виконано.
Важливим етапом підготовки є отримання та погодження дозвільних документів на початок опалювального сезону. Це так звані акти готовності теплового
господарства, які видає Держенергонагляд в Кіровоградській області та документація погоджена газопостачальною та газотранспортною організаціями. Всі ці
документи отримані своєчасно.
Готуючись до початку опалювального сезону в КП
«Енерговодоканал» укомплектовано штатний персонал,
який пройшов навчання та атестувався згідно вимог відповідних правил. Вже провели налагоджувальні роботи, повірку та монтаж контрольно-вимірювальних
приладів та систем автоматики, а також – гідравлічні випробовування магістральних теплових мереж.
На даний час завершилися роботи по усуненню незначних витоків по внутрішньобудинковим мережам
абонентів. Вагому роль в усуненні цих проблем відіграла селищна рада на чолі з селищним головою М.М.
Мазурою. Аби якісно підготувати абонентів до опалювального сезону, довелося провести масштабні роботи
по ремонту їх аварійних систем опалювання, включаючи заміну старих радіаторів на нові.
В найбільш аварійному стані перебували системи
опалювання в закладах соціальної інфраструктури: в
загальноосвітній школі №1 та Смолінському навчальновиховному обєднанні. Тож, з метою підготовки до старту
опалювального сезону, у НВО провели заміну внутрішньої тепломережі у 9 класах закладу, методичному кабі-

неті та у двох кабінетах-лабораторіях, у школі №1 - у
правому крилі закладу, а це 4 класи і коридор. Окрім
цього було замінено старі регістри на нові батареї.
Також закінчили роботи по заміні опалювальної системи
в актовому залі ДЮЦу. Що стосується закладів дошкільної освіти, то там проведено поточні ремонти опалювальних систем.
Важливу роль у підготовці до старту опалювального
сезону відіграла і робота спеціалістів КП «Енерговодоканал». Вони підготували пакет документів для отримання потрібних обсягів природного газу для
проведення опалювального сезону. Була пророблена
значна робота, яка дала вагомий результат по вирішенню питання заборгованості минулих періодів перед
НАК «Нафтогаз України». Результатом вирішення цього
питання стало підписання договору реструктуризації заборгованості. До речі, лише 3 підприємства в області
підписали такі договори, в тому числі і КП «Енерговодоканал».
Певний комплекс робіт по підготовці житлового
фонду Смолінської ОТГ до опалювального періоду
2018-2019 року виконали і спеціалісти ТОВ "Гудекс Екосервіс". Василь Миколайович Довгий розповів, що було
замінено запірну арматуру на 2 житлових будинках на
нові шарові фланцеві засувки на суму 12,1 тис. грн.; виконано роботи з повної заміни шарових кранів та згонокомплектів d- 20-32 в кількості 18 шт. на 4 житлових
будинках на суму 9,1 тис. грн.; зроблено капітальний ремонт покрівлі загальною площею 5344 кв.м на суму
423,3 тис. грн..; проведено комплекс заходів з утеплення технічних поверхів та підвальних приміщень житлового фонду в 13 будинках на суму 20,0 тис.грн;
проведено реконструкцію системи освітлення сходових
клітин з улаштуванням комерційного приладу обліку вимірювання електроенергії з використанням енергозберігаючих світлодіодних ламп у 19 житлових будинків на
суму 428,7 тис. грн.; проведено профілактичні роботи
вводних щитів електропостачання житлових будинків;
замінено 4 ливневі каналізаційні мережі на суму 11,1
тис. грн. Також було відремонтовано дверних полотен
загальною площею 62 кв.м. на суму 1,1 тис. грн.; виконано роботи по розчищенню дерев в кількості 156 шт., в
тому числі аварійних – 46 шт. та проведено будівництво
2 каналізаційних виходів в буд. №9 по вул. Казакова на
суму 11,5 тис. грн.
ЯНА БУЛАНЕНКО

До уваги населення Смолінської ОТГ!
Інформація щодо тарифів на послуги централізованого
водопостачання та водовідведення

На виконання вимог наказу Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального
господарства від 30.07.2012 р. №390 зі змінами14 липня
2018 року для споживачів ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
вступили в дію тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення в розмірі 13,44
грн./м3та 11,532 грн./м3(з ПДВ) та з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в розмірі 13,944
грн./м3та 11,964 грн./м3(з ПДВ) (постанови НКРЕКП від
21.06.2018 р. №539,540).
Відповідно до вимог постанов Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 р. №302-303
підприємством виконано розрахунки тарифів на 2019
рік.
Діючі протягом І півріччя 2018 року тарифи відшкоСтатті витрат

Витрати на надання послуг з централізованого водопостачання (водовідведення)
Матеріальні витрати
Електроенергія
Заробітна плата з нарахуваннями
Витрати на охорону праці
Амортизація
Податки
Послуги сторонніх організацій
Комісійний збір
Фінансові витрати
Інші витрати
Всього витрат повної собівартості
Компенсація витрат на електроенергію,
податки та збори, на оплату праці
Розрахунковий прибуток, у тому числі
Податок на прибуток
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Тис.грн.
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Централізоване Централізоване Централізоване постачання Водовідведення (з
використанням
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Тис. грн. 5844,3
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інше використання прибутку повернення Тис.грн.
кредиту Світового банку)
Вартість послуг
Тис.грн.
грн./м3
ПДВ20%
грн.
Тариф
грн./м3
% зростання

довували підприємству 85,9% витрат на централізоване
водопостачання та водовідведення і 86,3% витрат на
централізоване постачання холодної води. водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Перегляд тарифів на послуги зумовлений вимогами
чинного законодавства, зростанням вартості реагентів,
зокрема хлору на 187,2%, коагулянту на 32,7%, гіпохлориду натрію на 74,6%, електроенергії (13,9% по першому
класу, 15,5 % по другому класу), ПММ на 20-30%, матеріалів, запчастин, послуг, підвищенням рівня мінімальної оплати праці на 34%.
Структура тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення та з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 20 19 рік складає:
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-
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-
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Вшанували
захисників
України

Ось уже 3 рік поспіль 14 жовтня вся Україна відзначає День захисника України. Це свято мужності
і відваги, свято тих, хто платить сльозами своїх
матерів за усмішки чужих дітей. Традиційно в цей
день по всій Україні проводяться урочисті заходи
присвячені цим подіям. Такий захід відбувся і у
Смолінській об’днаній територіальній громаді.
13 жовтня у залі ДЮЦу зібралися представники
влади Смолінської ОТГ, учасники бойових дій та
жителі селища, аби віддати дань шани тим, хто в
жару і вітер, влітку і взимку відстоюють честь
своєї держави в зоні проведення бойових дій на
Сході.
З вітальними словами до всіх присутніх звернувся селищний голова М.М. Мазура. З метою вшанування
мужності
і
героїзму
захисників
незалежності і територіальної цілісності України,
військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і на підтримку ініціативи
громадськості Микола Миколайович нагородив
Почесними грамотами Маловисківської районної
ради 11 учасників АТО, що проживають на території Смолінської об’єднаної територіальної громади: В.Д. Семенченка, Д.М. Хлєбнікова, О.П.
Кравченка, А.Д. Сергієнка, Є.О. Степанюка, В.В.
Ложечнікова, М.О. Подеряка, Р.В. Горячківського,
І.В. Семенова, А.О. Чабаненка та О.І. Смоляра. Та,
за поданням голови громадської організації "Смолінська об'єднана спілка учасників бойових дій"
О. Бурова, грамотами селищної ради 20 учасників
бойових дій: С.І. Прадіденка, О.М. Соловйова, С.М.
Гульченка, О.М. Гульченка, С.О. Лисюка, М.Л. Растєряєва, О.М. Сіроштаненка, О.О. Попенка, О.О. Користіна, В.Г. Цабія, В.С. Мельника, О.М. Чорного,
О.Ю. Чорного, В.А. Майоренка, О.Б. Ліщенка, А.А.
Майстренка, Є.В. Голубова, С.Б. Кочубея, В.В. Майбороду та А.С. Лисенка. Додатково кожен нагороджений отримав матеріальну допомогу у сумі
200 грн.
У цей день Смолінська селищна рада приєднується до привітань на адресу всіх захисників
нашої Вітчизни. Бажає їм благополуччя і сил, здоров’я і щастя, смачного хліба і мирного неба над
головою. Зі святом Вас, дорогі наші Захисники!!!

Привітали працівників
дошкільних закладів

27 вересня в Україні відзначали Всеукраїнський День вихователя та всіх дошкільних працівників. У цей день у всіх
дошкільних закладах традиційно проводяться урочисті заходи. Такі ж відбулися і
у дошкільних навчальних закладах Смолінської об'єднаної територіальної громади.
На сьогодні, на території ОТГ діють два
дошкільні заклади: ДНЗ №1 “Теремок” та
ДНЗ №3 “Ромашка”, в яких майбутнє нашого селища виховують 33 працівники-дошкільники. Ця професія вимагає від
людини глибокої самовіддачі, величезного
терпіння і безмежної любові до своєї
справи. Виховання наших дітей на початку
життя-непросте завдання, але той фундамент, який закладається в перші роки, служить опорою і в майбутньому..
Тож, з метою морального заохочення педагогічних працівників, за високу професійну майстерність, значний особистий
внесок у справу навчання та виховання
підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня

працівників дошкільної освіти відділ освіти, культури,молоді та спорту Смолінської селищної ради нагородив грамотами
працівників ДНЗ №1 “Теремок”: вихователя В.В. Єрко та помічника вихователя
Н.Д. Яценко.
За творчий підхід у створенні предметно-ігрового простору дошкільників такими ж грамотами відзначено працівників
ДНЗ №3 “Ромашка”: вихователів закладу
В.Ф. Подкопаєву, А.С.Сухецьку та Р.О. Доглядну. А за сумлінну, довголітню працю –
помічника вихователя О.М. Стороженко.
Шановні працівники дошкілля! Керівництво Смолінської ОТГ приєднується до
всіх привітань та побажань. Адже кожен з
вас заслуговує на шану і повагу відсуспільства. Нехай лагідна посмішка сонця
дарує Вам невичерпну енергію, красу і чарівність, життя ваше буде наповнене щастям, добробутом та натхненням, в оселі
вашій панують світло і злагода, в серці –
добро і мудрість, а в житті – достаток і
удача. Бажаємо Вам нових професійних
досягнень і глибокої поваги.

Традиційно, у першу неділю жовтня
країна урочисто відзначає День працівників освіти. Напередодні свята привітали
своїх педагогічних працівників і у Смолінській ОТГ.
На сьогодні, на території громади працюють два навчальні заклади: Смолінська
агальноосвітня школа №1 та навчальновиховне об'єднання. Тут, навчають та виховують
підростаюче
покоління
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педагогів, і кожен з них по-своєму заслуговує на повагу і вдячність. Тож, за сумлінну
і плідну працю, високу професійну майстерність, значний особистий внесок у
справу навчання та виховання підростаючого покоління, активнугромадську діяльність, за підготовку переможців районних
предметних олімпіад та з нагодисвяткування Дняпрацівниківосвіти грамотами
відділу освіти, культури, молоді та спорту
Смолінської селищної ради відзначили
працівників Смолінської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів: вчителя математики Л. В. Кохан, вчителя української
мови та літератури О. П. Дебель, вчителя
трудового навчання С. В. Стець та вчителя фізики і інформатики О. О. Ткаченко.
Такі ж грамоти отримали і педагоги Смо-

лінського НВО: вчитель фізкультури В.В.
Тимошенко, вчитель іноземних мов О. В.
Шаповалова, вчитель української мови та
літератури Т.В. Присяжнюк та вчитель фізики Н.Л. Гульченко.
За сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у
розвиток творчих здібностей дітей та молоді, активну участь у підготовці учнів до
шкільних, районних, обласних та всеукраїнських конкурсів та з нагоди Дня працівників
освіти
викладачі
Смолінської
мистецької школи Т.О. Кучеренко (викладач по класу образотворчого мистецтва)
та З.П.Хомич. (викладач по класу сольного
співу), також були нагороджені грамотами
відділу освіти, культури, молоді та спорту.
Керівництво Смолінської селищної ради
вітає працівників галузі освіти Смолінської ОТГ з професійним святом. Нехай
світло, яке Ви вкладаєте в серця своїх
учнів, запалює зірки і яскраво освітлює
Ваш життєвий шлях, а Ваша доброта повертається Вам сторицею і матеріалізується у вигляді успіхів та благополуччя.
Нехай ваша нелегка, але така важлива
справа цінується, шанується і щедро винагороджується.

З нагоди Дня учителя

Згідно програми соціального
захисту малозабезпечених
верств населення

З метою забезпечення соціальних гарантій, встановлених Конституцією України та
ґрунтуючись на реалізації Законів України
«Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про дітей війни», «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку», «Про державні допомоги
сім’ям з дітьми» Смолінською селищною
радою була затверджена програма соціального захисту малозабезпечених верств населення території Смолінської ОТГ у 2018-2020
роках. Виконання заходів цієї програми забезпечить вирішення однієї з найгостріших
проблем соціально-економічного характеру –
зниження рівня бідності, шляхом поглиблення
адресності та забезпечення матеріальної підтримки малозабезпечених громадян, ветеранів Великої Вітчизняної війни, осіб, які
втратили працездатність¸ сімей з дітьми¸ пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями.
На території Смолінської ОТГ сьогодні проживає 360 осіб похилого віку. У зв’язку з Міжнародним днем людей похилого віку, який
відзначався 1 жовтня, та на виконання завдань програми соціального захисту малозабезпечених верств населення 40 особам –
ветеранам праці надали по 300 грн. матеріальної допомоги. В той час, як Маловисківське УСЗН надало допомогу лише 17 таким
особам.
Щороку, 3 грудня в Україні та світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. На території громади зареєстровано
455 осіб-інвалідів, окрім інвалідів профзахворювання. Тож, з цієї нагоди, 40 особам – інвалідам різних категорій (крім інвалідів
профзахворювань) буде надано по300 грн. матеріальної допомоги.
Цією програмою також передбачено кошти
для надання одноразової матеріальної допо-
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моги для вирішення соціально-побутових питань малозабезпеченим громадянам громади,
що зареєстровані на території Смолінської
ОТГ, згідно поданих заяв до виконавчого комітету; передбачено видатки для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
на лікування, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, що зареєстровані на території
Смолінської ОТГ, згідно поданих заяв до виконавчого комітету. Також, надаватиметься
матеріальна допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги 3 особам –
2000 грн.; забезпечено виплату щомісячної
стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше, 3
особам по 300 грн. щомісячно; передбачено
кошти інвалідам загального захворювання та
з дитинства по зору 1 групи з оплати за користування комунальними послугами по 300
грн. на квартал кожному інваліду – 4 особам;
передбачено кошти на оплату користування
послуг телефонного та інтернет зв’язку, інвалідам 1 групи, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації 3 особам –
по 100 грн. на місяць; передбачено надання
адресної допомоги на соціально-побутові потреби громадянам, які прибули (прибудуть) у
2018-2020 рр. з Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій в розмірі 1000
грн. на сім’ю.
Шановні жителі Смолінської об'єднаної територіальної громади, які відносяться до категорій перерахованих вище! Звертаємо вашу
увагу на те, що селищна рада не має змоги забезпечити всіх виплатами стовідсотково, тому
матеріальна допомога буде надаватися почергово за списками згідно реєстрації поданих документів.
Оксана ЛАПШИНСЬКА,
спеціаліст ІІ категорії
з соціальних питань.

Відповідальна за випуск інформаційного бюлетеню Яна Буланенко.

Бродячі собаки –
питання актуальне

Проблема бродячих собак досить актуальна в наш час. Вона провокує конфлікт між жителями і
владою, захисниками тварин і тими,
хто боїться наслідків перебування
бродяг на вулицях населених пунктів.
Не рідко бувають випадки, що
собаки нападають на людей. Окрім
цього вони являються носіями серйозних інфекційних захворювань,
небезпечних для людини, наприклад, дирофіляриоза (паразитне захворювання,
яке
донедавна
вважалося екзотичним для нашої
країни).
Дана проблема – це проблема не
тільки нашого міста, цей комплекс
проблем носить глобальний характер, і кожна країна, кожна територія
вирішує її по-своєму. Хтось планомірно знищує тварин, а хтось відловлює і поміщає в державні чи
приватні притулки. Тож, постає питання, якщо собак ізолювати, проблеми вирішаться?! Ні, на цьому
проблеми не закінчаться. Спеціалісти прогнозують, що якщо в населеному пункті відловити всіх
тварин, то це може викликати так
звану «щурячу» проблему – в населеному пункті можуть масово розплодитися гризуни, боротися з якими
ще складніше. Так що присутність
собак і котів на вулицях населених
пунктів створює конкурентне середовище для інших паразитів. Як же
правильно вирішити цю актуальну
проблему?!
Перш за все, треба засвоїти одну
просту істину: тварини повинні бути
потрібними
своїм
господарям.
Також позитивну роль в цій справі
може відіграти збудований в місті
притулок для бездомних тварин, що

дозволить перейти від практики
знищення бродячих тварин до їх
стерилізації. Щоправда миттєвого
ефекту не буде. Його можна досягнути лише за кілька років.
Варто було б взяти приклад з
Германії і Великобританії, де бродячі собаки зникли не після відкриття притулків, а після того, як
населення почало розділяти сміття
і складати його в баки із закриттям.
В Германії тварин захищає спеціальний закон, котрим передбачено,
що жорстоке поводження з домашніми тваринами, викидання їх на вулицю, категорично заборонено під
страхом примінення до порушувачів
серйозних покарань від грошового
штрафу до позбавлення волі. Подібний закон прийнято і в Україні. Та, на
жаль, Законом України «Про захист
тварин від жорсткого поводження»
не передбачено покарань за викидання тварин на вулицю, а лише заборонений відстріл та передбачені
відлов, стерилізація і поміщення в
притулки. Про це йдеться в статтях
17, 22, 24 цього Закону.
Проблема бродячих собак існує і
на території Смолінської об‘єднаної
територіальної громади. Одним з
оптимальних варіантів боротьби з
цією проблемою є приручення бродячих тварин. Майже кожен житель
громади має дачі. Хтось на них тримає живність, а хтось просто обробляє городину. Тож, керівництво
Смолінської ОТГ звертається до
всіх з проханням розібрати бродячих тварин, які живуть на ваших
районах. Приручіть їх, і вони
обов’язково стануть для вас надійними охоронцями і вірними «друзями» для ваших родин.
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