У СПІЛЬНОМУ ТАНДЕМІ –
ЗАРАДИ КОМФОРТУ!
Незабаром 1 вересня, і незважаючи
на інформацію у деяких ЗМІ про те,
що можливо навчання у школах продовжуватиметься дистанційно, все ж
маємо надію, що зовсім скоро карантин закінчиться і школярі нашої громади відвідуватимуть школу у звичному режимі. А поки весь світ чекає
якнайшвидшого завершення карантину, у Смолінській громаді активно
ведеться робота по підготовці закладів освіти до старту нового навчального року.
Перш за все наголошуємо на тому,
що згідно Наказу Міністерства освіти
і науки №585 від 30.04.2020 року було затверджено перелік опорних закладів освіти, які отримають субвенцію з державного бюджету на оснащення харчоблоків. Смолінське навчально-виховне об’єднання стало
одним із 48 закладів області, які було
включено до розподілу. Сума субвенції з державного бюджету на оснащення їдальні НВО становить 156, 5
тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету – 15, 8 тис. грн. На вказану суму вже закуплено обладнання
для оснащення їдальні: холодильна
шафа
промислова,
плити
6конфорочні з духовими шафами, картоплечистка, столи виробничі з нержавіючої сталі та мийки виробничі.
Наразі проходить процедура погодження додаткового переліку обладнання і буде придбано овочерізку
промислову. До того ж, відповідно до
вимог надання даної субвенції, було
передбачено здійснити ремонт приміщення харчоблоку. Так, на придбання

ЦЬОГО РОКУ МИ НАЙКРАЩІ
ПО ОБЛАСТІ!!
Днями Фонд «Регіональний центр
економічних досліджень та підтримки бізнесу» оприлюднив сформований «Всеукраїнський рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України», який враховує 40 критеріальних
показників та відображає інвестицій-

матеріалів та ремонтні роботи з місцевого бюджету було виділено 125,
0 тис. грн. На сьогодні вже зроблено реконструкцію витяжки, монтаж
витяжних зондів (нових), облицювання стін плиткою та підлоги, монтаж стелі (гіпсокартон). До завершення ремонтних робіт буде перенесено мийний цех в нове окреме
приміщення, а також повна заміна
каналізації та водопроводу.
Окрім всього вищезазначеного в
приміщенні Смолінського НВО вже
виконано комплекс робіт по монтажу автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, системи передавання тривожних спові-

щень. Загальна вартість даного проекту становить 548 тис. грн. Тепер
заклад знаходиться під спостереженням Регіональної оперативнодиспетчерської служби оперативнокоординаційного центру ДСНС
України.
Починаючи з 2018 року в Україні
впроваджується концепція Нової
Української Школи (НУШ). Це
ключова реформа Міністерства
освіти і науки. Її головна мета –
створити школу в якій буде приємно навчатися, і яка даватиме учням
не тільки знання як це відбувається
зараз, а й уміння застосовувати їх в
повсякденному житті. НУШ – це
школа, яку приємно відвідувати
дітям. У цьому ж році на забезпечення якісної сучасної та доступної
загальної середньої освіти НУШ
обсяг субвенції становить 160, 1
тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету становить 135, 1 тис.
грн. Відповідно до концепції НУШ
ну привабливість громад у 2020
році. У минулому році наша громада за даними цього рейтингу посіла
друге місце, у цьому ж році серед
54 оцінених по Кіровоградській
області громад – ми найкращі, адже
за нами перше місце. І це не може
не тішити!! Тож, вітаємо з цією перемогою кожного!!

у всі перші класи Смолінського
НВО та ЗОШ №1 (а їх у нас 4), вже
придбано меблі для учнів, куточки
вчителя, проектори, екрани, ноутбуки, МФУ та ламінатори.
З початком нового навчального
року вперше за шкільні парти сядуть 81 першокласників. Тому, в
рамках програми Нова Українська
Школа, для кожного з них закуплено одномісні антисколізні комплекти – парта і стільчик, а ще, окрім
цього, кожен клас отримає комплекти дидактичних засобів навчання.
Окрім цього наразі триває другий
етап робіт по капітальному ремонту
покрівлі Смолінського НВО, який
розпочали ще у минулому році. Загальна вартість робіт
становить 799, 9
тис. грн.
Що ж стосується
дошкільних навчальних закладів нашої громади, то з 1
червня, з послабленням
карантинних
обмежень, вони працюють у звичному
режимі, але з дотриманням карантинних рекомендацій.
Зважаючи на те, що наразі в розпалі
період сезонних відпусток, то обидва заклади відвідують поки що не
багато дітей, тому працівники та
батьки, по можливості, займаються
підготовкою закладів до прийому
дітвори нашої громади з 1 вересня
2020 року. Тож, на сьогодні, у обох

ДНЗ вже зроблено поточні ремонти і
садочки повністю готові до зустрічі з
вихованцями.

Підсумовуючи все вище вказане,
можна зробити висновок, що з настанням жорсткого карантинного періоду у зв’язку з COVID-19, який стартував ще з 12 березня 2020 року,
життя у громаді не зупинилося, і, всі
причетні, у спільному тандемі продовжують працювати над тим, аби життя у нашій громаді ставало більш комфортнішим.
ЯНА БУЛАНЕНКО,
спеціаліст з комунікацій.

#Смолінський вісник
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СУТТЄВЕ ПІДВИЩЕННЯ
ШТРАФІВ ЗА СПАЛЮВАННЯ
СУХОЇ РОСЛИННОСТІ!!
В розпал літа розпочинається період
високого загоряння сухої рослинності. Зважаючи на це закликаємо
Вас бути екологічно розумними,
обачними, застережливими, пильними та уважними, ні в якому разі не
спалюйте суху рослинність у вас на
подвір’ях, городах чи прибудинкових
територіях. Давайте разом запобігати
виникненню масових пожеж, в які
можуть перерости найменші загорання сухої рослинності.
Звертаємо Вашу увагу на те, що
згідно до законопроекту Верховної
Ради України № 2339 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності
за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або
пошкодження об’єктів рослинного
світу)» від 13 квітня 2020 року, та
Закону України № 556-ІХ “Про внесення змін у деякі законодавчі акти
України з метою збереження навко-

лишнього середовища”, який почав
діяти з 17 квітня 2020 року, суттєво
підвищені розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря,
знищення
або
пошкодження
об’єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в
лісах та самовільне випалювання
сухої рослинності або її залишків.
Згідно із Законом, штраф за
забруднення
повітря становить від 30 тис.
600 грн. до 61
тис. 200 грн.
або позбавлення
волі
терміном до 3
років.
Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень
навколо населених пунктів, вздовж
залізниць, а також стерні, сухих
дикоростучих трав, рослинності або
її залишків на землях сільськогос-

З НЕБАЙДУЖІСТЮ ТА
АКТИВНОЮ ГРОМАДСЬКОЮ
ПОЗИЦІЄЮ
Днями спільними зусиллями відділу
освіти, культури, молоді та спорту
Смолінської селищної ради та батьківського комітету секції дзюдо, яка
успішно діє у нашій громаді, було
завершено поточний ремонт приміщення, в якому займаються юні
спортсмени. Ініціативною групою
батьківського комітету у проведенні

ремоту виступили Лівак Ірина, Похила Марина та тренер Поріцька
Марина. Активну участь у виконанні ремонтних робіт також приймали
Коростієнко Олена, Плахтій Катерина, Томашевська Оксана, Ляшенко Марина та Козлова Олена.
Смолінська селищна рада щиро
дякує батькам наших дзюдоїстів та
їх тренеру за небайдужість та активну громадську позицію.

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ
«Стрибай, знімай, у Фейсбук
"викладай" – вигравай!» - під таким
гаслом з 17 по 20 липня 2020 року у
Кіровоградському обласному центрі фізичного
здоров'я
населення
"Спорт для всіх" проходив
фізкультурнооздоровчий
онлайнзахід "Олімпійське літо", серед дітей 8-11
років.
Смолінську громаду
достойно представила
учениця 6-А класу
Смолінського НВО Дерев’янко Дар’я під
керівництвом вчителя
фізичної культури Бершадської О. В. та за
сприяння
заступника
директора з виховної
роботи Бічаніної С. О.
Дар’я сором’язлива,
наполеглива, спортивна, і саме ці якості характеризують нашу пе-

реможницю. Так, саме переможницю, адже Дар’я показала
найкращий результат в області під
час виконання комплексу вправ зі
скакалкою, отримавши почесне І місце.
За отриману перемогу юна спортсменка буде нагороджена дипломом, медаллю та заохочувальним подарунком
від Кіровоградського обласного та Всеукраїнського центру
фізичного здоров’я
населення
“Спорт
для всіх”.
Смолінська селищна
рада щиро вітає
Дар’ю та її наставників з перемогою.
Бажаємо спортивних
злетів та ще більше
перемог!!

Відповідальні за випуск інформаційного бюлетеню - Яна Буланенко, Роман Конопатський
Тираж: 1000 прим.

подарського призначення вогнем,
караються штрафом від 91 тис. 800
грн. до 153 тис. грн.
Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1
тис. 500 грн. до 4 тис. 590 грн. і на
посадових осіб – від 4 тис. 590 грн.
до 15 тис. 300
грн. Якщо це ж
призвело до виникнення лісової
пожежі або поширення її на
значній площі, –
штраф від 4 тис.
500 грн. до 15
тис. 300 грн. для
громадян, та від
10 тис. 710 грн.
до 18 тис. 360
грн – для посадових осіб.
Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водноболотною та іншою природною
рослинністю, рослинності або її
залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призна-

чення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших
зелених насадженнях та газонів у
населених пунктах без дотримання
порядку, встановленого центральним
органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, –
карається штрафом від 3 тис. 60 грн.
до 6 тис. 120 грн. для громадян, та 15
тис. 300 грн. до 21 тис. 420 грн. - для
посадових осіб.
Якщо ті самі дії вчинено в межах
територій та об’єктів природнозаповідного фонду – від 6 тис. 120
грн. до 12 тис. 240 грн.
Тож, шановні громадівці!! Якщо Ви
помітили загоряння в лісах, на відкритих територіях, сміттєзвалищах,
негайно телефонуйте за номером
«101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків!
АННА МАЗУРА,
Начальник групи
цивільного захисту

ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД
ЕФЕКТИВНО ДІЄ
Вже другий рік поспіль у Смолінській громаді діє Депутатський
фонд. Він передбачає по 10 тис.
грн. з місцевого бюджету на кожного депутата з метою задоволення
потреб виборців.
З травня місяця депутати Смолінської селищної ради почали активно
працювати над приведенням в належний вигляд своїх округів із залученням коштів депутатського фонду.
Станом на липень місяць 9 депутатів вже виконали чималий фронт
робіт. Так, Борисенко С.П. (16
округ) – освоїла 5071 грн. на виконання поточного ремонту під’їздів
№ 1 та № 2 по вул. Казакова, 15;
Шелюженко О.І. (25 округ) – 4960,
02 грн. на придбання веб-камери на
дитячий майданчик у с. Березівка на
перехресті вул. Ватутіна та Мічуріна, а також на фарбування цього ж
майданчика; Юрик Т.А. (6 округ) –
2790 грн. на фарбування дитячого
майданчика по вул. Будівельників

та ремонт під’їздів по вул. Будівельників, 3; Степанюк А.В. (1 округ) –
978, 12 грн. та Брезіцький О.А. (2
округ) – 951, 87 грн. на фарбування
дитячого майданчика, встановлення
світильників, відновлення лавок та
столів по вул. Геологів; Надєйкіна
Л.М. (18 округ) – 1000 грн. на поточний ремонт під’їзду №10 по вул. Казакова, 19; Киркач О.В. (23 округ) –
8750 грн. на поточний ремонт під’їздів по вул. Казакова, 30; Шаповал
В.В (26 округ) – 9749 грн. на придбання футбольних сіток, м’ячів, лавок, урн та стола; Ліфрідов Є.С. (8
округ) – 1981, 87 грн. на поточний
ремонт під’їздів будинку № 3 та № 4
по вул. Казакова та Бондар К.В. (4
округ) – 2993, 60 грн. на встановлення вхідних дверей у під’їзді № 3 по
вул. Шкільна, 6. Тож, спочатку травня депутати Смолінської селищної
ради вже освоїли 39225, 48 грн. на
облаштування своїх округів. На цьому роботи по задоволенню потреб
виборців не припиняються.
ЯНА БУЛАНЕНКО,
спеціаліст з комунікацій.
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