
17 МІСЦЕ У ТОП-200  

ГРОМАД УКРАЇНИ ЗА НАМИ!! 

За інформацією Регіонального 

центру економічних досліджень та 

підтримки бізнесу до ТОП-200 

громaд Укрaїни потрaпило сім 

ОТГ з Кіровогрaдщини. Зaгaлом у 

рамках даного дослідження експе-

рти оцінили 1540 громaд. Серед-

ній рейтинг по Укрaїні стaновить 

21,49 бала, врaховує 40 крите-

ріaльних покaзників тa відобрaжaє 

інституційну спроможність, 

стaлий розвиток тa інвестиційну 

привaбливість громaд у 2020 ро-

ці. 

На 17 місці у 

ТОП-200 розта-

шувалася наша 

Смолінська гро-

мада, яка отри-

мала оцінку у 

сумі 113,94, а це 

найвище місце у 

рейтингу серед 

громад Кірово-

градщини. Всі інші ТОП-ОТГ 

Кіровогрaдщини розтaшувaлися 

у другій сотні всеукрaїнського 

рейтингу. Тож, нам з вами є чим 

гордитися, адже до першого місця 

залишається не так вже й далеко. 

Вітаємо кожного причетного з 

цим досягненням!! І продовжуємо 

разом працювати над досягненням 

ще вищого результату. 

 

ЛЮДМИЛА ТХОРЖЕВСЬКА,  

Спеціаліст з інвестиційних та 

соціально-економічних питань 

Смолінської селищної ради. 

ПРИВІТАЛИ ШАХТАРІВ З 

ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ 

Традиційно, в останню неділю 

серпня святкують День шахтаря. З 

цієї нагоди, 28 серпня 2020 року, 

на Смолінській шахті відбулися 

урочистості. 

Привітати шахтарів Смолінської 

громади з професійним святом за-

вітало чимало гостей. Щирі вітан-

ня та побажання шахтарям адресу-

вали в.о. генерального директора 

ДП «СхідГЗК» Антон Бендик, го-

лова Кіровоградської облради 

Олександр Чорноіваненко, заступ-

ник голови облради Максим Калі-

нін, голова ППО ДП «СхідГЗК» 

Борис Філіппов, голова Маловис-

ківської РДА Ігор Гребенюк, Смо-

лінський селищний 

голова Микола Ма-

зура та в.о. директо-

ра шахти, головний 

інженер Ігор Кири-

ченко. 

Під час свого ви-

ступу Антон Бендик 

подякував гірникам 

за самовіддану пра-

цю, професіоналізм 

та за великий внесок 

в розбудову гірничо-

промислового комплексу держа-

ви та вручив шахтарям держані 

нагороди.   Нагрудним знаком 

«Шахтарська слава» І ступеню 

був нагороджений головний ін-

женер шахти Ігор Кириченко. 

Знаки «Шахтарська слава» ІІ та 

ІІІ ступеню отримали гірники 

очисного забою Василь Щербак 

та Юрій Саницький. Грамота-

ми та подяками Міністерства 

енергетики відзначені три  гірни-

ки: В’ячеслав Новіков, Олег 

Піязенко та Олег Білоус. Від-

знаки обласної ради вручив Оле-

ксандр Чорноіваненко та Мак-

сим Калінін, а грамоти та подяки 

Маловисківської РДА і Смолін-

ської селищної ради 

гірники отримали 

від Ігоря Гребенюка 

та Миколи Мазури. 

За сумлінну працю, 

досягнення високих 

показників у вико-

нанні виробничих 

завдань Смолінсь-

кий селищний голо-

ва вручив Грамоти 

селищної ради Ев-

гену Ніколенку та 

Олександру Сухе-

цькому. 

Також за багаторічну сумлінну 

працю та професіоналізм п’ять  

смолінчан були удостоєні  зван-

ня «Почесний ветеран праці ДП 

«СхідГЗК». Почесну грамоту ДП 

«СхідГЗК» також отримали 

п’ять працівників шахти. За ак-

тивну громадсь-

ку діяльність та 

з нагоди Дня 

шахтаря також 

були вручені 

профспілкові 

відзнаки. Наго-

роди вручили 

Антон Бендик та 

Борис Філіппов. 

Всі смолінчани, 

які були нагоро-

джені до Дня 

шахтаря, також 

отримали грошову винагороду. 

По завершенню урочистої час-

тини відбувся святковий кон-

церт. Гарні емоції та позитивний 

настрій шахтарям з нагоди про-

фесійного свята подарували уча-

сники художньої самодіяльності 

Смолінського будинку культури, 

а провела свято прекрасна       

ведуча Тетяна Гетьманець. 

Смолінська селищна рада ще раз 

вітає шахтарів з професійним свя-

том – Днем шахтаря! Бажаємо ко-

жному міцного здоров'я і щастя, 

успішної та безаварійної роботи, 

нових трудових здобутків і гідної 

заробітної плати, сімейного благо-

получчя, віри в завтрашній день і 

оптимізму. Нехай у ваших домів-

ках завжди зберігається тепло і 

затишок!  

 

ЯНА БУЛАНЕНКО,  

Спеціаліст з комунікацій  

Смолінської селищної ради. 
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#С м о л і н с ь к и й  в і с н и к  2 
ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ  

СМОЛІНСЬКОЇ ГРОМАДИ!! 

Як ми вже неодноразово повідом-

ляли у нашій громаді протягом 

травня-червня 2020 року тривала 

подача проєктів від жителів гро-

мади на бюджет участі. Інфор-

муємо Вас, що загалом на бюджет 

участі було подано п’ять проєктів 

від жителів нашої громади: 

1) «Стоп сміття», автор Тучкова 

Н.О. 

2) «Реалізація базових людських 

потреб без приниження», автор 

Тучков Р.В. 

3) «Встановлення відеоспостере-

ження біля стихійного сміттєзва-

лища по вул. Зарічна», автор Сви-

риденко С.А. 

4) «Облаштування огорожі дитя-

чого майданчику в с. Березівка», 

автор Шаповалова Н.М. (буде ре-

алізований автоматично, так як він 

єдиний з поданих проєктів по с. 

Березівка). 

5) «Оригінальна лавка-фотозона 

«Закохані», автор Мішук Н.Ю. 

Та після аналізу і перевірки 

проєктів робочою групою, та їх 

доопрацювання авторами до кон-

курсу допущено лише 4 проєкти, 

оскільки один з них, «Реалізація 

базових людських потреб без при-

ниження», не пройшов перевірку. 

По перше, даний проєкт не був 

доопрацьований автором, а по 

друге, він порушує деякі пункти 

Положення про громадський бюд-

жет, яке затверджено рішенням 

сесії Смолінської селищної ради 

від 10.04.2020 року №437 а саме: 

- передбачає витрати на утри-

мання та обслуговування, що 

перевищують вартість реалізації 

проєкту; 

- його реалізація передбачає 

збільшення штатної чисельності 

бюджетної установи та постійно-

го утримання додаткових 

працівників за рахунок коштів 

міського бюджету. 

Безумовно, даний проєкт вартий 

уваги, але реалізація його через 

конкурс Громадське бюджету-

вання неможлива у зв’язку з ви-

щевказаними порушеннями. 

Для реалізації даного проєкту 

автору було запропоновано звер-

нутись до селищної ради вико-

ристовуючи інший механізм 

участі. 

Звертаємо вашу увагу на те, що 

вже з 1 вересня 2020 року розпо-

чалося голосування за подані 

проєкти, за результатами якого 

два з поданих проєктів буде ре-

алізовано у нашій громаді – один 

проєкт по с. Березівка, а інший – 

по смт. Смоліне. Віддати свій 

голос за проєкт, який вам 

найбільше подобається, можна 

буде за адресами згідно вашого 

місця проживання: смт. Смоліне, 

вул. Казакова, 39, приміщення 

Смолінської селищної ради, 

кабінет спеціаліста з інвестицій-

них та соціально-економічних 

питань Смолінської селищної 

ради.  Відповідальна особа, яка 

супроводжує голосування, 

Тхоржевська Людмила Миколаїв-

на – спеціаліст з інвестиційних та 

соціально-економічних питань 

Смолінської селищної ради; с. Бе-

резівка, вул. Шевченка, 1 

приміщення Березівського старо-

стату. Відповідальна особа, яка 

супроводжує голосування, Сорока 

Олександра Іванівна – спеціаліст-

діловод Смолінської селищної ра-

ди; с. Березівка, вул. Спаська, 11-б 

приміщення Березівського будин-

ку культури (бібліотека). 

Відповідальна особа, яка супро-

воджує голосування, Чередник 

Олена Анатоліївна – бібліотекар; 

смт. Смоліне, вул. Геологів,67 

приміщення Смолінської бібліоте-

ки №3. Відповідальна особа, яка 

супроводжує голосування, Прудка 

Людмила Василівна – бібліотекар; 

смт. Смоліне, вул. Казакова, 39 

приміщення Смолінської бібліоте-

ки №1. Відповідальна особа, яка 

супроводжує голосування, Сизра-

нова Наталія Федосіївна – 

бібліотекар. Також голосувати за 

проєкти бюджету участі можна у 

режимі он-лайн на сторінці проєк-

ту на офіційному сайті Смолінсь-

кої селищної ради. 

Тож, якщо Ви активний житель 

своєї громади і Вам вже виповни-

лося 16 років, хутчіш беріть свій 

паспорт і ідентифікаційний код та 

віддавайте свій  голос за 

найцікавіший проєкт. 

ЯНА БУЛАНЕНКО,  

Спеціаліст з комунікацій  

Смолінської селищної ради. 
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РОБОТИ НА ОКРУГАХ ІЗ ЗА-

ЛУЧЕННЯМ КОШТІВ  

ДЕПФОНДУ—ТРИВАЮТЬ! 

Вже підходить до завершення 

літня пора, а депутати Смолінсь-

кої селищної ради продовжують 

облаштовувати свої виборчі окру-

ги із залученням коштів депутат-

ського фонду, який передбачає 

10000 грн. на кожного депутата. 

Протягом липня та серпня місяця 

депутати селищної ради освоїли 

52705,17 грн. на задоволення пот-

реб виборців. Депутат Борисенко 

С.П. використала 2500 грн. на по-

точний ремонт під’їздів будинку 

по вул. Казакова, 16; Шелюженко 

О.І. – 4463 грн. на встановлення 

секцій огорожі на дитячому май-

данчику в с. Березівка (який бу-

де встановлено трохи згодом); 

Гордієнко Є.П. – 2200 грн. на 

встановлення вхідних дверей в 

під’їзді  №1 по вул. Казакова, 18; 

Сауленко С.О. – 10000 грн. на 

поточний ремонт під’їздів №1, 2, 

4 по вул. Казакова, 12 та під’їзду 

№4 по вул. Казакова, 13, а також 

на поточний ремонт під’їздів 

№1, 3 по вул. Казакова, 12 та пі-

д’їздів №2,3 по вул. Казакова, 

13; Ліфрідов Є.С. – 2999 грн. на 

поточний ремонт під’їздів №1, 7, 

8 по вул. Казакова, 3; Надєйкіна 

Л.М. – 2995, 40 грн. на поточний 

ремонт під’їздів №3, 5, 8 по вул. 

Казакова, 19; Штирбу В.М. – 

00 грн. на поточний ремонт пі-

д’їздів №1, 8 по вул. Казакова, 

29; Лях Л.В. – 7473 грн. на бла-

гоустрій територій біля будинків 

№19, 64, 69, 70, 71 по вул. Гео-

логів; Бондар К.В. – 1000 грн. на 

поточний ремонт  під’їзду №3 по 

вул. Шкільна, 2; Юрик І.Ю. – 

2553, 78 грн. на поточний ре-

монт під’їздів №2, 4 по вул. Ка-

закова, 27; Юрик Т.А. – 4000 

грн. на поточний ремонт під’їз-

дів №1,2 по вул. Будівельників, 

5, під’їздів №1, 2 по вул. Будіве-

льників, 9 та поточний ремонт 

під’їздів по вул. Будівельників, 

13; Брезіцький О.А. – 584, 99 

грн. на поточний ремонт ганку та 

під’їзду №1 по вул. Геологів, 72; 

Радевич С.В. – 2000 грн. на поточ-

ний ремонт під’їздів по вул. Каза-

кова, 9; Руденко Н.А. – 4936 грн. 

на поточний ремонт покрівлі по 

вул. Казакова, 5 та поточний ре-

монт під’їздів по вул. Казакова, 6; 

Штефан К.О. – 7500 грн. на поточ-

ний ремонт під’їздів по вул. Каза-

кова, 14. Роботи на округах із за-

лученням коштів депутатського 

фонду тривають. 

 

 

 ЛЮДМИЛА БОНДАР,  

Спеціаліст І категорії, економіст  

Смолінської селищної ради. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! 

В зв'язку із запланованими ремонтними роботами Маловисківського 

РЕМ ПАТ "Кіровоградобленерго" з 09:00 до 17:00 буде припинено елект-

ропостачання: 

* 21, 22, 28, 29.09.2020 - КТП-456, с. Березівка, вул. Ватутіна, 3-27, вул. 

Щорса, 1-35; 

* 23-24.09.2020 - КТП-457, вул. Нагірна, 1-17, Прибережна, 1-41, Прибере-

жна, 4-18. 

Просимо вибачення за тимчасові незручності. 

 

З повагою адміністрація Маловисківського РЕМ ПАТ 

"Кіровоградобленерго". 


