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Рік Смолінської ОТГ : що зроблено, що у планах
І нтерв’ю із селищним головою М.М.М а зурою

- Миколо Миколайовичу, скоро мине рік, як ви
очолили Смолінську об’єднану територіальну
громаду. Як можете охарактеризувати роботу
громади за 10 місяців поточного року? Які здобутки охарактеризують доцільність створення ОТГ?
-Основними досягненнями після об'єднання
вважаю відсутність будь-яких кризових явищ на
підзвітній території.
З початку бюджетного періоду з 1 січня 2018
року сформовано структуру ОТГ та проведено
комплектацію кадрами. Розпочали свою роботу
служба у справах дітей, відділ надання соціальних послуг,відділ освіти, культури, молоді та
спорту, архітектури.
Селищна рада прийняла на своє утримання
ЗОШ №1, НВО, ДЗ СМЧС-17, школу мистецтв. Щоб
не втратити спортивний потенціал, фінансуємо
роботу Маловисківської спортивної школи на
нашій території, а також роботу районного архіву
на дольовій участі.
У нас не було затримок з виплатою заробітної
плати по всіх підрозділах крім ДЗ СМСЧ-17 з фінансуванням якої в цілому є труднощі, поскільки
заклад знаходиться у власності МОЗ. Іншими словами, держава передала нам ті повноваження, які
раніше виконував район та надала на це ресурс
від надходження податків.
Звичайно, ми готувались до об'єднання та
знали, що потрібно робити. Відвідуючи інші об'єднані громади, вчилися у колег, тому управлінська
та виконавча структура наших підрозділів сформована та виконує свої функції.
З приводу здобутків громади щодо створення
ОТГ можу ствердно сказати, що об'єднання того
варте. За 10 місяців поточного року значно збільшилися доходи в порівнянні з аналогічними періодами 2017 року. Ми виділили кошти на ремонт
асфальтних доріг, новий асфальт постелили по
вулицях Нова та Геологів. За допомогою ДП СХІД
ГЗК вирішуємо до кінця року питання про придбання шкільного автобуса, фінансуємо потреби
шкіл і т.д. Іншими словами робимо те, на що район
кошти нам не виділив би по причині їх відсутності.
- Чи здійснювала селищна рада фінансування
інших програм, окрім фінансування освіти, культури, медицини?
-Безумовно так. В поточному році профінансовано заходи по соціальному захисту. Виділено допомогу до дня людей похилого віку, до дня
інваліда. Систематично виконком призначає допомогу жителям громади, що потрапили в складні
життєві обставини і потребують лікування. Нарешті домоглися відкриття автобусного сполучення з Малою Вискою, компенсуємо пільговий
проїзд.
Щоб наші вихованці досягали спортивних перемог та мали можливість отримувати спортивні
розряди та звання – фінансуємо районну спортивну школу. В цьому році виділили кожному депутату кошти на виконання депутатських
повноважень.
Фінансуємо придбання інсуліну, будемо надавати щомісячну допомогу хворим, котрі потребують гемодіалізу. Закінчили розробку містобудівної
документації.
- А що найбільше турбує людей, знаєте?
-Так, звичайно. Перелік проблем надзвичайно
великий, розпочинаючи з побутових і закінчуючи
стратегічними. Намагаємось змінити на краще
кожну проблемну ситуацію, але ці намагання повинні знаходити розуміння та підтримку населення. Для прикладу: всі знають, що держава не
фінансує капітальні ремонти дахів. І тарифом «Гудекс Екосервіс» такі роботи не передбачені, хоча
ця обслуговуюча організація такі роботи виконує
та дає гарантію, потрібно лише сплатити за матеріал. Є будинки, де жителі відповідально до цього
відносяться, а є такі, які говорять, що проживають
на нижніх поверхах і їм не тече, по іншому - уникають сплати внесків. Нам потрібно зрозуміти, що
якість проживання ми повинні забезпечити собі
самі.
Із стратегічних питань людей турбує робота лікувального закладу та перспективи селища,
пов'язані з припиненням видобутку руди на шахті.
Проблеми медицини в селищі будемо обговорювати всі разом на громадських слуханнях, де
ми повинні будемо вирішити питання або створення селищних медичних підрозділів, або ж приєднання до Маловисківських. Це буде можли-

вим після передачі ДЗ «СМСЧ №17» до комунальної власності Смолінської ОТГ.
Що стосується перспектив селища, то вони є, і
треба зараз зосередитись на активізації інвестицій в громаду. Принаймні склалася така ситуація,
що питання нашого майбутнього вирішуємо ми
самі - об'єднана громада, а не районні структури
котрі в цьому напрямку не завжди ефективно працювали.
-Що ви можете сказати з приводу скорочення
на шахті? Що працівників чекає в майбутньому?
-Так, в роботі шахти і не тільки Смолінської
проблеми є. На мою думку, ці проблеми виникають в першу чергу через відсутність державної
підтримки. Сумнівними є вказівки, які надходять
з ДК «Ядерне паливо», керівництво якого своїм
фаховим підходом до справи не відзначається, а
славиться лише безглуздими вказівками необґрунтованих скорочень персоналу, закриття шахти
і т.д.
На сьогодні ми розуміємо, що потрібно попрацювати над собівартістю можливо і скорочення
потрібне, але державне підприємство по відношенню до вивільнених працівників повинне мати
державницький підхід та ефективніше працювати
в напрямку передачі чи відчуженні потужностей,
що зацікавили б інвестора для створення нових
робочих місць, нових вакансій, а основне звичайно це державна підтримка галузі, щоб використовували свою продукцію не потрапляючи під
чийсь вплив.
Безумовно, селищна рада в процеси на шахті
буде втручатись незалежно від бажання адміністрації. До цього часу з керівництвом ДП Схід ГЗК
вдавалось вирішувати питання в конструктивному ключі. Сподіваємось на співпрацю і в майбутньому.
- Які проблеми на сьогодні існують в галузі освіти та медицини?
- Варто розпочати з освіти дошкільної, яка, я
вважаю, знаходиться на належному рівні, тому що
заклади знаходились на балансі селищної ради.
На нашій території діють два дошкільні навчальні
заклади «Ромашка» і «Теремок». На сьогодні дитячі садочки відвідує 296 дітей і ми робимо все
для того, аби ці заклади ефективно працювали. З
початку навчального року ці заклади були якісно
підготовлені до роботи. Були виконані ремонти
та закуплено все необхідне. На їх ремонт було витрачено 84,2 тис. грн.. В майбутньому планується
використати ще 100 тис. грн. на забезпечення закладів меблями, посудом, білизною, ІКТ та санвузлами. Вже закуплено посуд в ДНЗ «Ромашка»
на суму 8 тис. грн. та 11 санвузлів та виділено 20
тис. грн. на придбання електросковороди.

На території Смолінської ОТГ працює школа
мистецтв. Там наразі навчається 141 учень. Як і в
будь-якому іншому закладі, тут є свої проблеми,
над якими ми працюємо. Так, на сьогодні актуальною проблемою закладу є опалення та електрозабезпечення, тож ми робимо все можливе, аби ці
проблеми усунути. Що стосується роботи закладу,
то хочу зазначити, що його очолює досить потужний керівник Т.М. Рябчун. Під її керівництвом
школа активно працює на імідж селища своїми досягненнями. Учні та викладачі мистецької школи є
активними учасниками районних, обласних,
всеукраїнських та міжнародних конкурсів, де демонструють професійну віртуозну майстерність у
вокальних та інструментальних музичних жанрах,
в образотворчому мистецтві. З початку нового
2018-2019 навчального року скарбничка їхніх досягнень поповнилася такими перемогами: на 10
Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Українська
естафета творчості» Багой Еріка отримала І премію у номінації «Духові інструменти-саксофон» та
ІІІ премію у номінації «Струнно-смичкові інструменти-скрипка»; на Міжнародному фестивалі-конкурсі юних талантів «Твоя мрія» - диплом ІІ
ступеня у номінації «Естрадний вокал, старша
група», диплом ІІІ ступеня у номінації «Інструментальна музика. Скрипка. Старша група», диплом ІІІ
ступеня у номінації «Інструментальна музика. Саксофон. Старша група». У 5 Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сходинки до майстерності» учні
закладу прийняли участь у кількох номінаціях та
отримали відповідні нагороди: «Струнно-смичкові
інструменти» - диплом ІІ ступеня виборов ансамбль скрипалів молодших класів, диплом ІІ ступеня – ансамбль скрипалів змішаних класів
(керівник Казан Оксана Ігорівна, концертмейстер
Рябчун Тамара Миколаївна); «Соліст-інструменталіст. Фортепіано» - диплом ІІІ ступеня отримали
найменші учні у віковій категорії 6-8 років Шталько
Настуся, Смолій Софі й к а , Ф е д ч е н к о То ма
(викладач Рябчун Т.М.); гітара – диплом ІІІ ступеня
Галанов Давид (викладач Чепурко Д.М.); акордеон
– диплом ІІІ ступеня Іщенко Євген (Захарова Н.В.);
у номінації «Соліст-вокаліст (сольний спів)» диплом ІІІ ступеня Рябчун Катя (Казан О.І.) та Миргородська Олена (Хомич З.П.). На Міжнародному
фестивалі-конкурсі талантів «Supers Star fest», що
проходив у м. Київ Еріка Багой здобула диплом ІІ
ступеня у номінації «Вокал» (викладач Казан О.І.)
та на Міжнародному фестивалі «Global Talant», що
проходив у м. Львів у номінації «Саксофон» виборола Golden Top Place I (Григор'єв Є.М.). А на відкритому фестивалі вокального мистецтва «Голос
серця» Миргородська Олена отримала диплом
учасника (Хомич З.П., концертмейстер Рябчун
Т.М.).
Також у селищі працює два шкільні навчальні
заклади – ЗОШ №1 (директор Т.В.Акстолевич) та
НВО (директор В.Ю.Угрімов), які відвідує 890
учнів. Якщо говорити про школу №1 загалом, то
варто зазначити, що заклад очолює молодий керівник із здоровими амбіціями, колектив закладу
досить потужний, з поставленими завданнями
справляється добре, але може ще краще, проблема, яка існує у закладі – це низький загальний
рейтинг, тож є куди рости.
Що стосується НВО, то цей навчальний заклад
викликає занепокоєння як в господарській частині, так і в рейтинговій, він поки що, якщо так
можна висловитись, запущений, захазяйнований.
Не так давно тут фіксувались випадки пияцтва на
роботі, крадіжок продуктів харчування, проведено
багато звільнень, не педагогічних, а підсобних
працівників з метою налагодити роботу в їдальні.
Встановлено камеру відеоспостереження з віддаленим доступом за харчоблоком, позитивні зміни
є. Технічна служба закладу до зими підготувалась
формально, система опалення, незважаючи на
встановлені нові батареї, працює погано. За наявності коштів виправляти ситуацію почали
тільки після втручання селищної ради, яка залучила до наладки системи опалення необхідних
фахівців, після чого ситуація почала змінюватись
на краще. Керівник закладу молодий, амбітний,
старається виконувати покладені на нього
обов'язки, позитивні зміни очевидні, але роботи
ще досить багато.
Закінчення на 2 стор.
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Закінчення. Початок на 1 стор.
Але є і досягнення, про які варто сказати. Як відомо, за ініціативи Міністра освіти і науки України
Л. Гріневич 2018-2019 навчальний рік проходить
під гаслом Нової Української Школи (НУШ):
«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., комп'ютери, принтер
, проектор, екран – 159 тис. грн., дидактичний матеріал на суму 96,3 тис. грн. У закладах освіти
створено елементи нового освітнього простору. З
метою якісної підготовки закладів до нового навчального року, покращення матеріальної бази,
ми виділили 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 (267,2 тис. грн.
субвенції+24,8 тис. грн. співфінансування селищної ради). Також у обох школах зроблено поточний
ремонт на загальну суму 7,3 тис. грн. У НВО відремонтовано їдальню, закуплено нові меблі на суму
60 тис. грн., посуд та 3 холодильники і відреставровано плити на суму 11,3 тис. грн.
Також придбано шкільний автобус, який незабаром буде нам передано у користування. На ці
потреби ДП «Схід ГЗК» надало нам 750 тис. грн.
спонсорських коштів та 1 млн. 250 тис. грн. ми використали власних коштів.
Окрім цього на сесії селищної ради ми виділили ще 470 тис. грн., які були використані на ремонт і оснащення навчальних закладів.
Що стосується медицини, то, незважаючи на
всі негаразди у 2018 році заклад профінансовано
стовідсотково, заборгованості по зарплаті немає.
На комунальні платежі кошти також передбачені.
Основною проблемою у співпраці є відсутність
розуміння, чому цей заклад не передається на баланс селищної ради. Після прийняття закладу на
баланс селищна рада буде ініціювати проведення

громадських слухань, соцопитувань та інших методів збору інформації з метою обговорення та обрання моделі функціонування закладів первинної
та вторинної медицини на підзвітній території.
Варто наголосити й на тому, що завдяки участі у
програмі «DOBRE» є плани укомплектувати нашу
медицину новим обладнанням.
- Що ви можете сказати про роботу ТОВ «Гудекс Екосервіс», КП «Енерговодоканал» та ОКВП
«Дніпро-Кіровоград»?
-Щодо роботи ТОВ «Гудекс Екосервіс» хотілося
б зазначити, що працівники намагаються робити
свою роботу якісно. Але одночасно для всіх зробити весь фронт робіт нереально і однією з причин є те, що населення не в повному обсязі
оплачує комунальні послуги. А нема коштів - яка
може бути надія на якісні послуги? На сьогодні заборгованість по оплаті цих послуг станом на 1
листопада 2018 року становить 590 тис. грн, а це
чимала сума.
Користуючись нагодою прошу всіх споживачів
комунальних послуг не затягувати з оплатою. В
кого виникають питання, вирішуйте по субсидії.
Селищна рада готова надавати допомогу. У кого
вже є заборгованість - селищна рада пропонує вирішувати проблему послугою реструктуризації
боргу.
Є ще одна послуга, яку надає Гудекс, це послуга сміттєзбору. Керуючись чинним законодавством з метою налагодження роздільного збору
відходів, хотілося б знати думку населення
дев'ятиповерхівок, в яких є сміттєтамбури. Чи потрібно продовжувати надавати послугу сміттєтамбурів, чи, можливо, замінити їх на контейнера
роздільного зберігання сміття. Відповіді надавати
за тел.: (05258) 333-98 (Яна) або на нашій сторінці у
Фейсбук під відповідним постом.
Що стосується роботи КП «Енерговодоканал»,
хочу сказати, що загалом підприємство працює
непогано. Досить якісно підготувалися до опалювального сезону 2018-2019 року, і гарно виконують

Вшанували ліквідаторів
аварії на ЧАЕС

14 грудня в Україні традиційно відзначається День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Аварія, що сталася в квітні
1986 року на четвертому енергоблоці атомної електростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії людства. 14 грудня 1986 року на Чорнобильській
АЕС було завершено спорудження захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Це, по суті, була перша серйозна та важлива перемога
над зловісним атомом, який вирвався з-під контролю людини після квітневого
вибуху.
З цієї нагоди біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської трагедії, за
участі керівництва та працівників селищної ради, членів спілки чорнобильців та
жителів селища відбувся урочистий мітинг-реквієм. Під час заходу всі присутні
вшанували загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання, та в знак шани і пам'яті,
про їх подвиг запалили поминальні свічки і поклали квіти до пам'ятного знака.

Стали призерами першості

У спортивному клубі «Зірочка» пройшов ІІ Всеукраїнський командний
турнір «Кубок федерації дзюдо Кропивницького» та відкрита першість
обласної комплексної ДЮСШ «Ніка». Тут за нагороди традиційної відкритої першості ОК ДЮСШ «Ніка»змагалися юнаки 2008-2009 років нар од же н н я . П е р емож ц я м и т а п р и зерами першості стали і дзюдоїсти з
смт Смоліне.
Серед учасників 2009 року народження у ваговій категорії 25 кг І місце
виборов Віталій Федоренко; 29 кг – ІІІ місце Микита Котельніков; 35 кг –
І місце - Максим Лівак, ІІІ місце - Максим Федченко; 38 кг – ІІ місце Владислав Євчук. Серед учасників 2008 року народження у ваговій категорії
29 кг – ІІ місце Володимир Коростієнко; +46 кг – І місце Ярослав Ляшенко,
ІІ місце – Данило Шевченко.
Смолінська селищна рада вітає учасників з перемогою!! Бажаємо їм
та їх тренерам міцного здоров’я, щастя, радості, сонячних днів у житті,
бадьорості духу, нових цікавих змагань і побільше «золотих» перемог!

покладені на них обов'язки.
Є звичайно і окремі проблеми – претензії щодо
водопостачання села Березівка, необґрунтованих
витрат. Ще не закінчила роботу комісія, створена
розпорядженням селищного голови, яка вивчає
управлінську ефективність та інші проблеми підприємства. У співпраці з ОКВП «Дніпро-Кіровоград» ми зробили стратегічний і правильний крок,
коли передали послугу водопостачання на це підприємство. Ця організація є досить потужною, наразі готують для селища важливі проекти. Якщо
виникають аварійні ситуації, на допомогу викликають спеціалістів з інших районів.
Актуальна проблема з якою стикаються працівники підприємства це часті аварії на водогоні,
оскільки водогін дуже зношений. Тому зараз, з
метою покращення надання послуг, спеціалісти
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» готують проект на заміну окремих ділянок водогону.
На завершення хотілося б сказати, що перед
нами стоять багато проблем та викликів, які потрібно вирішувати. Я сподіваюсь, що нам вистачить сил та можливостей реалізувати все те, що
задумано та разом пройти цей складний шлях.
Проте кожен має усвідомити, що розбудова нашої
громади залежить від наполегливої праці та активної участі всіх мешканців.
Користуючись нагодою хочу привітати всіх жителів Смолінської об'єднаної територіальної громади з наступаючим Новим роком та Різдвом
Христовим! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам
стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен
день дарував нам усмішку і частинку добра. Нехай
все, що ми планували, обов’язково збудеться, все,
що хотіли почати, — почнеться, а що хотіли закінчити — закінчиться.
Нехай у наступному році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих
нас людей, а світ відкриє нам нові двері.

З нагоди
професійного свята

7 грудня 2018 року, у театрі імені Марка Кропивницького за участі
Смолінського селищного голови М.М. Мазури, керуючої справами виконавчого комітету Смолінської селищної ради О.О. Нехайчук та секретаря
селищної ради Є.П. Гордієнко відбулися урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування.
З вітальними словами до прису тніх звернулися голова
о б л д е р ж а д м і ністрації Сергій Кузьменко та голова обласної ради
Олександр Чорноіваненко.
За сумлінну працю та вагомий внесок у підвищення ролі місцевого самоврядування керівники області нагородили Почесною грамотою облради та облдержадміністрації Смолінського селищного голову
М.М.Мазуру, грамотою - О.О. Нехайчук та подякою - Є.П. Гордієнко. Відрадно те, що апарат обласної ради цінує працю Смолінської селищної ради.
Після урочистої частини на гостей заходу чекав святковий концерт.
Свої музичні номери присутнім подарували хореографічний ансамбль
"Росинка", театр-студія "Маска", студії "Антонес", "Вікторія", "Юність" та
оркестр народних інструментів "Орія".

Шановні підприємці,
жителі Смолінської ОТГ та
прилеглих населених пунктів!

Адміністрація комунального підприємства "Селищний
ринок" вітає вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом
Христовим і запрошує взяти участь у передноворічному та
передріздвяному ярмарку, який відбудеться на території
рин к у 2 9 , 3 0 і 3 1 г р у д н я 2 0 1 8 р о к у т а 5 і 6 січня
2019 року з 6 години ранку.

До уваги жителів Смолінської ОТГ!!!

На ваші численні прохання друкуємо номери аварійних та екстрених служб:
1 ) 0 6 7 - 4 1 4 - 3 2 - 8 1 , 0 5 0 - 4 8 - 8 8 - 0 3 3 , 3 3 - 3 - 8 4 ( ц і л о д о б о в о ) - а ва р і ї м е р еж і вод о п ос т ач а н н я т а вод о в і д ве д е н ня ( О К В П "Дніпр о-Кіровоград");
2) 066-794-54-13; 32-197 - аварії внутрішньобудинкових систем (ТОВ "Гудекс Екосервіс");
3) 33-8-68 КП "Енерговодоканал"(пульт оператора, який приймає будь-які заяв к и п о в о д о п о с т а ч а н н ю с . Б е р е з і в к а та
теплопостачанню (для організацій);
4) 067-521-15-70 - гаряча лінія РЕМ ПАТ "Кіровоградобленерго" (диспетчер в області, за цим номером можна дізнатися
інформацію по рахунку та залишити заявку на виклик аварійної служби);
5) 104 - служба по ліквідації витоку газу;
6) 33-3-21 - ДПРЧ 34 (пожежна частина);
7) 099-271-64-74 пункт невідкладної медичної допомоги (ПН-ПТ з 8:00 до 16:30, СБ з 8:00 до 10:30, НД – вихідний);
8) 103, 33-401, 066-507-58-49 (цілодобово) пункт екстреної медичної допомоги (для екстрених випадків).
9) 102 - поліція; 5-19-93 - чергова частина МВ ГУМВС.
Відповідальна за випуск інформаційного бюлетеню Яна Буланенко.

Віддруковано у редакції районної газети “Маловисківські вісті”. Тел.: 5-10-94.

