ТРАДИЦІЙНО - ПІДСУМКИ!!
Ось уже майже три роки Смолінська
об’єднана територіальна громада живе у статусі ОТГ. За цей період у нашій громаді відбулося безліч подій,
було чимало досягнень і перемог, інколи поразок, та, ми не зупинилися на
досягнутому...
Вже стало традицією підводити підсумки того, що реалізовано у нас в
громаді із запланованого та, яких подій нам варто очікувати найближчим
часом. Нам є чим з вами поділитися і
що вам розповісти!! Тож, розпочнемо!
2018 РІК
У 2018 році пріоритетним напрямком у нашій громаді стало масове
освітлення території громади. Було
реалізовано 5 проєктів по освітленню:
«Реконструкція мереж вуличного
освітлення, що знаходяться по пров.
Дачний (реконструйовано 265 м. ліній вуличного освітлення та встановлено 6 нових сучасних світодіодних
світильників); «Реконструкція мереж
вуличного освітлення по вул. Зарічна
(реконструйовано 475 м. ліній вуличного освітлення та встановлено 7 світодіодних
світильників);
«Реконструкція мереж вуличного
освітлення по вул. Казакова 20, 21, 22
(реконструйовано 328 м. ліній вуличного освітлення та встановлено 8 світодіодних
світильників);
«Реконструкція мереж вуличного
освітлення по вул. Мічуріна в с. Березівка (реконструйовано 280 м ліній
вуличного освітлення та встановлено
3
світодіодних
світильника);
«Реконструкція мереж вуличного
освітлення від КПП-327 вул. Перемоги,
Урожайна,
Енергетиків
(реконструйовано 1066 м. ліній вуличного освітлення та встановлено 18
світодіодних
світильників);
«Реконструкція мереж вуличного
освітлення від ТП-5 на відрізку шляху від вул. Геологів до вул. Шкільна
(реконструйовано 784 м. ліній вуличного освітлення та встановлено 11
світодіодних світильників).
Також у 2018 році розпочали реалізовувати
масштабний
проєкт
«Будівництво дороги по вул.. Нова»,
яке тривало 3 роки, як результат відремонтовано дорогу загальною
протяжністю 646 м.
2019 РІК
У 2019 році пріоритетним напрямком став капітальний ремонт доріг
території громади. В минулому році
було реалізовано наступні проєкти:
«Капітальний ремонт вулиці Садова»,

який продовжувався 2 роки, на сьогодні залишилося встановити потрібні дорожні знаки і роботи будуть
завершені. В рамках цього проєкту
було відремонтовано 548 м дорожного покриття; «Капітальний ремонт тротуару по вул. Казакова (з
облаштуванням паркувального майданчику». А також розпочали
«Реконструкцію спортивного майданчику по вул. Казакова під роллердром». У 2019 році було облаштовано асфальтну основу для площадки та встановлено огорожу. Наступним проєктом був «Капітальний
ремонт благоустрою скверу», що за
магазином будівельних матеріалів
«Еліт». Тут встановили лавочки,
декоративні ліхтарі та бюст Т.Г.
Шевченка. Таким чином було облаштовано місце для відпочинку жителів громади. Також у 2019 році
було завершено «Капітальний ремонт дороги по вул. Геологів», котру в експлуатацію здали у 2020 році.
2020 РІК
З початку 2020 року вже зроблено
чимало і не менше заплановано реалізувати до його завершення. Перш
за все завершили два проєкти по
«Капітальному ремонту вулиць Нова та Садова». З метою залучення
на територію громади для постійного проживання молодих вчителів та
лікарів закінчують реконструкцію 5
-кімнатної квартири по вул. Казакова у дві 2-кімнатні квартири під
службове житло.
У Березівському будинку культури встановили твердопаливний котел з системою опалення. Тепер це
дасть можливість працівникам закладу та учасникам художньої самодіяльності проводити масові заходи з комфортом.

З метою створення естетичного
вигляду території громади на новому кладовищі с. Березівка та частково у смт. Смоліне встановили
огорожу протяжністю 260 та 276 м.
Дбаючи про безпечне життя в громаді спільними зусиллями громадівців та органів місцевого самоврядування в громадських місцях смт.
Смоліне та с. Березівка встановлено
26 камер відеоспостереження, які
передають інформацію до Маловисківського райвідділу поліції. А 5
одиниць цих камер транслюються в
онлайн-доступі на сайті Смолінської селищної ради.
Задовольняючи потреби молоді
громади навесні цього року було
завершено ще один з проєктів – на
реконструйованому
спортивному
майданчику по вулиці Казакова 7а
встановили трюкові елементи роллердрому.
До кінця 2020 року буде реалізовано ще два проєкта по вуличному
освітленню: «Реконструкція мереж
вуличного освітлення від ЗТП-П-12
по вул. Казакова (біля ринку)», буде
освітлено територію ринку і центральну вулицю та «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП318 на ділянці дороги між вулицями

Ватутіна та Молодіжна в с. Березівка».
СПІВПРАЦЯ З ПРОГРАМОЮ
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПРИНОСИТЬ КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ (DOBRE)»
З початком співпраці Смолінської
об’єднаної територіальної громади з
програмою DOBRE у нашій громаді
вже реалізовано кілька проєктів. Одним з пріоритетних напрямків для
реалізації в громаді стало покращення надання медичних послуг. В рамках цього напрямку було написано
проєкт «Закупівля медичного обладнання для КНП «Смолінська медикосанітарна частина Смолінської селищної ради». Завдяки тісній співпраці
селищної ради з програмою DOBRE
до КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради надійшло наступне обладнання:
Дефібрилятор монітор ДКИ-Н10 «Аксіон», що дозволяє спостерігати і реєструвати ЕКГ, вимірювати
ЧСС, проводити побудову та реєстрацію ритмограми і скатерограми;
3 пульсоксиметри портативні
МД 300 К2 – застосовуються для дослідження насиченості киснем крові
пацієнта і частоту серцевих скорочень;
Транспортирний ШВД А ІІ
6000 – це автоматичний апарат призначений для штучної вентиляції легенів при надзвичайних невідкладних
ситуаціях;
Фетальний монітор БІОМЕД
BF 500 призначений для якісного моніторингу основних параметрів плоду
в антенатальний період. Він використовується для обстеження вагітних.
Все вищевказане обладнання використовується в стаціонарному відділенні і в спецтранспорті. Тож, послуги,
що надаватимуться з використанням
цього обладнання не відноситимуться до платних послуг. Але є й обладнання за допомогою якого надавати-
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муться платні послуги. До цього переліку відноситься:
Діагностичний
аудіометр
«Auditus-A1», який призначений для
перевірки стану слухової функції людини, зокрема для оцінки порогів чутності людського вуха на різних частотах;
Ректоскоп з галогеновим джерелом світла та інструментами, він
використовується для діагностики
захворювань прямої та нижнього відділу сигмовидної кишки
ПЛАН ПОКРАЩЕННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
У Смолінській громаді продовжують працювати над втіленням плану з
покращення надання медичних послуг населенню. На сьогодні в його
рамках вже зробили чимало: переве-

ли на сучасну цифрову технологію стаціонарний флюорограф,
що дозволяє знизити дозове навантаження на пацієнта більше ніж
в 10 разів, скорочує час обробки
знімку до 5 секунд, (друкується
на принтері) дає змогу отримувати якісні зображення з роздільною здатністю 3.6 пл/мм (що відповідає якісному графічному знімку) та завершили ремонт двох кімнат лікарні, які в подальшому будуть облаштовані як кабінет УЗД та
рентген-кабінет з встановленням
нових сучасних апаратів УЗД та
Рентгену, придбаних у співпраці з
Програмою DOBRE. На цьому роботи з покращення надання медичних послуг у нашій громаді не припиняються!!
ПРОЄКТ «МОЛОДІЖНИЙ»

В рамках даного проєкту по території Смолінської громади облаштовано 5 спортивних майданчиків з
вуличними тренажерами для місцевих любителів спорту. Їх встановили у с. Березівка (біля магазину
«П’ятачок»), на мікрорайоні ГРП,
на стадіонах біля Смолінського
НВО, ЗОШ №1 та по вулиці Казакова 7а (біля роллердрому). Відтепер вони всі повноцінно функціонують.
І на завершення хочеться наголосити на тому, що все, що роблять у
нас в громаді, робиться для комфортного проживання громадівців тут,
та, на жаль, не всі жителі цінують
працю інших та те, що робиться для
них. Часом трапляються випадки
навмисного руйнування об’єктів чи
через необережність користувачів.

Тому, закликаємо кожного!! Давайте
будемо цінувати те, що маємо, поважати зусилля інших, з розумінням
ставитися один до одного і разом контролюватимемо аби кожен з дбайливістю і обережністю поводився з комунальним майном!!

У СМОЛІНСЬКІЙ ГРОМАДІ ЗАПРАЦЮВАВ БЮДЖЕТ УЧАСТІ
15 травня 2020 року у Смолінській
громаді стартував новий механізм,
який використовується у співпраці
громади з владою – це бюджет участі.
Що ж таке бюджет участі!?! Перш
за все, це можливість для мешканців
громади втілити свою ідею в життя за
кошти місцевого бюджету. Загальний
бюджет програми «Громадське бюджетування» у цьому році становить
20000 грн. Протягом місяця з моменту оголошення про запуск цього механізму тривав конкурс проєктів на
бюджет участі. Проєкт – це програма,
пропозиція, ідея, яка подана автором
та має підтримку не менше 15 осіб
(крім автора), що не суперечить діючому законодавству, реалізація якої
знаходиться в межах компетенції органів Смолінської селищної ради, відповідає критерію загальної доступності жителів до виконаного проєкту,
має конкретне визначене місце реалізації, спрямована на вирішення окре-

мої проблеми протягом бюджетного року.
Розмір бюджету одного проєкту,
поданого в рамках програми
«Громадське бюджетування» складає від 5000 до 10000 грн. в розрізі
на старостинські округи 50% та
центральна садиба 50%.
Проєкти на конкурс бюджету участі приймалися за наступними критеріями: кожен громадянин або громадянка України, які досягли 16
років, зареєстровані або проживають у громаді, могли подати не більше ніж один проєкт. Всі подані
проєкти повинні були бути спрямованими на поліпшення екологічності та комфорту проживання жителів
з увагою до потреб різних груп жінок і чоловіків; естетичності вигляду селища та сіл громади; сприяти
соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку населених пунктів; мати інноваційну
складову та відповідати принципам

гендерної рівності. А також кожен
з поданих проєктів повинен відповідати наступним критеріям: об’єкт
загального користування, вільний
та безкоштовний доступ для жителів громади. Не менш важливо те,
що проєкт може стосуватись лише
одного об’єкта, що належить до
комунальної власності, - вулиця,
парк, місця проведення масових
заходів тощо, а також є загальнодоступним (вільним) для всіх жителів
громади, у тому числі доступним
для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Подача проєктів на конкурс по
бюджету участі завершилася 15 червня 2020 року. З ініціативи небайдужих громадівців на розгляд комісії було подано 5 проєктів, які
пройшли попередню перевірку і
повністю відповідають вищезазначеним вимогам. Тож, маємо наступні проєкти: «Стоп сміття» (автор
Тучкова Н.О.), «Реалізація базових
людських потреб без прини-

жень» (Тучков Р.В.), «Ліквідація стихійного сміттєзвалища по вул. Зарічна»
(Свириденко
С.А),
«Облаштування огорожі дитячого
майданчику
в
с.
Березівка»
(Шаповалова
Н.М.),
«Оригінальна
лавка-фотозона
«Закохані» (Мішук Н.Ю.).
Тепер з проєктами працюватиме робоча група, учасники якої складуть
перелік позитивно та негативно оцінених проєктів та оприлюднить його,
після цього на інтернет-ресурсах та
дошках оголошень громади буде подано оголошення про старт голосування за проєкти та пунктів для голосування і вже з 1 вересня 2020 року
чекаємо ваших голосів за проєкти, які
вам найбільше сподобалися!! Залишити свій голос за проєкт ви зможете
на офіційному веб-сайті Смолінської
громади. Про деталі голосування ми
проінформуємо вас додатково.
Тож, будьте активними і підтримайте ініціативи наших громадівців!!
ЯНА БУЛАНЕНКО,
спеціаліст з комунікацій.

З НАГОДИ ДНЯ МОЛОДІ!!
Традиційно, в останню неділю червня, в Україні святкують День молоді.
Зазвичай у цей день відбуваються різноманітні розважальні заходи для молоді: концерти, фестивалі, конкурси.
На жаль, цього року проведення масових заходів заборонено, так як наразі,
ми живемо в період карантину в зв'язку з поширенням COVID-19. Та, в нашій громаді, є молоді люди, які заслуговують на визнання і селищна рада не
могла залишитися осторонь цього свята. Незважаючи на карантинні обмеження, керівництво Смолінської селищної ради дистанційно привітало тих,
хто дійсно заслуговує вдячності за те,
що робить для нашої молоді та "За популяризацію рідного краю, виховання
національної гордості, патріотизму, за
активну життєву позицію та з нагоди
Дня молоді" Подяками Смолінської
селищної ради відзначили Корчинську Ірину Віталіївну, Тараненко
Альону Василівну та Холод Інну
Григорівну.

Ми щиро вдячні дівчатам за те, що
вони роблять для нашого підростаючого покоління. Бажаємо кожній успіхів, натхнення та креативу у їхній
подальшій роботі!

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!!
На початку червня у м. Помічна
(Добровеличківського р-ну) проходив
онлайн-фестиваль дитячої творчості
"Барви Помічної". Талановиті діти
Смолінської громади також прийняли
активну участь у фестивалі. У
номінації "Вокальний спів" нашу громаду гідно представили Рябчун Катерина та Сухецька Вікторія, вихованки
Смолінської
мистецької
школи

(керівник Казан О.), у номінації
"Хореографія" - учасники колективу сучасного танцю "Крок вперед" (керівник Корчинська І.). Діти
за виступи отримали грамоти, кубки та медалі.
Смолінська селищна рада щиро
вітає
переможців
онлайнфестивалю
дитячої
творчості
«Барви Помічної» та їх наставників.
Бажаємо кожному успіхів та подальших творчих злетів!!
ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ЛИПНІ МІСЯЦІ!!
В зв'язку з плановими ремонтними роботами Маловисківського РЕМ ПАТ
"Кіровоградобленерго" з 9:00 до 17:00 буде припинено електропостачання:
13, 14, 15, 16 липня 2020 року: КТП-457 (вул. Нагірна, Прибережна);
20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 липня 2020 року: КТП-456 (вул. Ватутіна, Щорса).
Адміністрація Маловисківського РЕМ ПАТ "Кіровоградобленерго".

УВАГА!! РОБОТА!!

Підрозділу швейної фабрики «Надія є», що в смт. Смоліне, на
роботу потрібні швеї з будь-яким професійним рівнем підготовки.
Заробітна плата від виробітку: 5000-9000 грн.
Тел.: 050-48-74-715 (Наталя); 095-88-24-424 (Наталя Євгенівна).
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