НА ЗАСІДАННІ ПЕРШОЇ СЕСІЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
У п’ятницю, 27 листопада, у сесійній
залі Смолінської селищної ради відбулася
перша установча (або ж організаційна)
сесія
Смолінської
селищної
ради
восьмого скликання. На порядок денний
сесії було винесено 23 питання різного
характеру, що стосувалися організації
роботи в нових умовах децентралізації.
Розпочалося засідання з виступу
заступника
голови
Смолінської
територіальної виборчої комісії Ольги
Олександрівни Шевченко. Під час свого
виступу вона оголосила присутнім у
сесійній залі прізвище селищного голови
Миколи Миколайовича Мазури, за якого
віддали свої голови 57, 6 % виборців, а
також
представила
новообраних
депутатів селищної ради. Цьогорічні
місцеві
вибори
проходили
за
новоприйнятим
виборчим
законодавством. Так, згідно нього 26
виборчих округів нашої громади було
об’єднано у 8 багатомандатних виборчих
округи і скорочено кількість депутатів – з
26 до 22.
Тож, згідно результатів голосування
жителів громади, депутатами селищної
ради стали:
- по виборчому округу № 1 (с. Березівка,
вул. Ватутіна, Мічуріна, Молодіжна,
пров. Степовий, вул. Спаська, вул.
Степова,
Центральна,
1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,27,31,33,35, с.
Пятихатки, Новопавлівка) – Бершадський
Микола Андрійович (20% голосів
виборців) та Шелюженко Олексій
Іванович (27% голосів виборців);
- по виборчому округу №2 (смт.
Смоліне, вул. Геологів, Зарічна, Нагірна,
Прибережна)
–
Баранник
Сергій
Сергійович (33%) та Тучков Роман
Віталійович (29%);
- по виборчому округу №3 (смт.
Смоліне, вул. Будівельників, Садова,
Саркісяна, Шкільна, Ювілейна, пров.
Дачний, с. Березівка, вул. Центральна 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 51,
52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73,
74, 75а, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, пров.
Центральний, вул. Ювілейна, Південна,
Шевченка, Нова, пров. Новий, вул.
Будівельників)
–
Юрик
Тетяна
Анатоліївна (18%) та Юрченко Віктор
Федорович (17%);
- по виборчому округу №4 (смт.
Смоліне, вул. Казакова, 1-13, 64, с.
Березівка, вул. Перемоги, Урожайна,
Польова, Енергетиків) – Близнюк Микола
Миколайович (13%), Павленко Дар’я
Дмитрівна (9%), Прудкий Анатолій
Іванович (10%) та Сауленко Сергій
Олександрович (8%);
- по виборчому округу №5 (смт.
НАБУЛИ СТАТУСУ НАЙБІЛЬШОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ОБЛАСТІ
До початку 2021 року в Україні шляхом
добровільного об’єднання та укрупнення
територіальних громад, має завершитися
реформа Децентралізації, запроваджена
Урядом ще у 2014 році. Наша громада
вже пройшла один етап реформи, коли у
2017 році Смолінська селищна рада та
Березівська сільська рада об’єдналися у
об’єднану територіальну громаду. Тепер,
до кінця 2020 року, повинен пройти
другий етап Децентралізації шляхом
доєднання ще 5 нині діючих сільських
рад. Тож, відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України
«Про
визначення адміністративних центрів та
затвердження територій територіальних
громад Кіровоградської області» до
Смолінської
ОТГ
доєднуються

Смоліне, вул. Казакова, 14-31 а) –
Гордієнко Євгенія Петрівна (16%),
Юрик Ігор Юрійович (14%), Надєйкіна
Людмила
Миколаївна
(14%)
та
Коваленко Віктор Васильович (10%);
- по виборчому округу №6 (с. Гаївка,
с. Копанки, с. Нововознесенка, с.
Успенівка, с. Якимівка, с. Андріївка, с.
Виноградне, с. Дорофіївка, с. Межове,
с. Миропіль, с. Новостанівка) –
Михайлюк Леонід Іванович (36%) та
Головченко Надія Юріївна (15%);
- по виборчому округу №7 (с.
Новогригорівка, с. Новоолександрівка,

с. Новопетрівка) – Братерська Тамара
Вікторівна (42%) та Стожук Інна
Миколаївна (16%);
- по виборчому округу №8 (с.
Хмельове, вул. Горіхова, Калинова,
Козацька,
Конторська,
Кошового,
Лисенка,
Садова,
Суворова,
Українська,
Центральна
41-48,
Шкільна, Берегова, Будівельна, Віталія
Лашкула, Гагаріна, Гоголя, Дружби,
Зайковського, Комарова, Лермонтова,
Медова, Миру, Мічуріна, Небесної
сотні, Некрасова, Пушкіна, Соборна,
Спортивна,
Степова,
Тімірязєва,
Фермерська,
Центральна
1-38,
Чайковського, Чкалова, Шевченка, 40
років Перемоги, пров. Тихий, с.
Запашка, с. Калаколове) – Тасенко
Володимир
Вікторович
(20%),
Шапошнікова Зінаїда Іванівна (66%) ,
Кобець Володимир Володимирович
(13%) та Бур’ян Ганна Іванівна (11%).
Наступними
питаннями
порядку
денного
стали
затвердження
регламенту селищної ради та створення
лічильної комісії на обрання секретаря
селищної ради. Єдиною кандидатурою
на цю посаду поданою селищним
головою, стала кандидатура Гордієнко
Євгенії Петрівни, яка протягом довгого
Копанська,
Нововознесенська,
Новогригорівська,
Хмелівська
та
Якимівська сільські ради, а це
додатково ще 19 населених пунктів.
Таким
чином
після
об’єднання
Смолінська територіальна громада
складатиметься з 22 населених пунктів,
що надасть їй статусу найбільшої
територіальної громади області. З
об’єднанням до складу нашої громади
увійшли смт. Смоліне, с. Березівка, с.
П’ятихатки, с. Гаївка, с. Копанки, с.
Полохівка, с. Нововознесенка, с.
Успенівка, с. Новогригорівка, с.
Новоолександрівка, с. Новопетрівка, с.
Хмельове, с. Запашна, с. Калаколове, с.
Новопавлівка,
с.
Якимівка,
с.
Андріївка,
с.
Виноградне,
с.
Дорофіївка, с. Межове, с. Миропіль та
с. Новостанівка.
За інформацією з офіційних джерел

періоду
скрупульозно
виконувала
секретарську роботу та знає її як ніхто
інший.
Так,
шляхом
таємного
голосування з кількістю голосів 13
«за», 9 «проти» та 1 «утримався», її
кандидатуру
підтримали.
Також
більшістю
голосів
депутатів
підтримали і кандидатуру на посаду
заступника селищного голови. Ним
продовжуватиме працювати Бойко
Володимир Васильович, і перейшли до
призначення старост.
Смолінський
селищний
голова
запропонував на розгляд депутатів
трьох кандидатів на
посаду старост трьох
старостатів:
Копанського,
Якимівського
та
Хмелівського. Тож, за
результатами
голосування
з
переважною більшістю
голосів
депутатів,
старостою Копанського
старостату
обрали
Чумака
Олега
Володимировича,
котрий до цього займав
посаду
голови
Копанської
сільської
ради,
а
старостою
Якимівського старостату
обрали
Федченка
Віктора Леонідовича –
особу з не меншим
досвідом роботи в управлінській
системі. А от кандидатура Шамари
Олега
Дмитровича
на
посаду
Хмелівського старостату, викликала
обурення та активне обговорення серед
деяких депутатів. Вони виявили
незгоду з його обранням керуючись
тим, що він не знає проблем територій і
не обізнаний з потребами населення.
Та, в результаті голосування, більшість
депутатів все ж таки віддали свій голос
на його підтримку.
Користуючись
нагодою
хочемо
повідомити всім жителям приєднаних
до Смолінської громади територій, щоб
не хвилювалися, адже для Вас майже
нічого не зміниться. Всі питання, що
стосуються підписів документів, видачі
довідок,
написання
заяв
–
вирішуватимуться на місцях. У кожній
колишній
сільській
раді
працюватимуть
діловоди
та
землевпорядники, які допомагатимуть
населенню вирішити те, чи інше
питання, не відвідуючи центральну
садибу громади.
Жваве обговорення та довгу дискусію
серед депутатів спровокувало питання
порядку денного про постійні комісії та
їх особовий склад. Саме тут депутати

продемонстрували
свою
волю
і
принциповість. Спочатку вони не
підтримали особовий склад кожної
комісії,
запропонований
селищним
головою, а потім ще довгий час
пропонували свої варіанти особового
складу постійних комісій. Та, після
тривалої дискусії, все ж таки знайшли
компроміс. За результатами голосування
депутатів та згідно їхніх запропонованих
варіантів, до складу постійної комісії з
питань планування, фінансів, бюджету,
соціально-економічного
розвитку,
інвестиційної діяльності та регуляторної
політики увійшли наступні депутати:
голова комісії – Юрченко Віктор
Федорович,
Надєйкіна
Людмила
Миколаївна,
Шелюженко
Олексій
Іванович, Коваленко Віктор Васильович
та Юрик Тетяна Анатоліївна.
До складу постійної комісії з питань
охорони здоров’я, спорту, соціального
захисту населення, освіти, культури,
туризму,
сімейної
та
молодіжної
політики увійшли: голова комісії –
Прудкий Анатолій Іванович, Стожук
Інна Миколаївна, Братерська Тамара
Вікторівна,
Шапошнікова
Зінаїда
Іванівна
та
Тасенко
Володимир
Вікторович.
До складу постійної комісії з питань
прав людини, законності, депутатської
діяльності, етики та дотримання вимог
антикорупційного
законодавства
увійшли: голова комісії – Бур’ян Ганна
Іванівна, Тучков Роман Віталійович,
Павленко Дар’я Дмитрівна, Головченко
Надія Юріївна та Баранник Сергій
Сергійович.
До складу постійної комісії з питань
землекористування,
архітектури,
будівництва та екології увійшли: голова
комісії
–
Сауленко
Сергій
Олександрович, Юрик Ігор Юрійович,
Кобець Володимир Володимирович,
Бершадський
Микола
Андрійович,
Близнюк Микола Миколайович та
Михайлюк Леонід Іванович.
Продовжилося
засідання
сесії
затвердженням
кількісного
та
персонального
складу
виконавчого
комітету Смолінської селищної ради, а
також розглянули та затвердили кілька
питань,
що
стосуються
бюджету
селищної ради на 2020 рік, структури та
штатного розпису Смолінської селищної
територіальної громади на 2021 рік.
Завершилося засідання сесії створенням
фінансового
відділу
Смолінської
селищної
ради
та
затвердженням
Положення про фінансовий відділ та
вжиття заходів щодо його державної
реєстрації.
ЯНА БУЛАНЕНКО,
спеціаліст з комунікації Смолінської
селищної ради.

"HealthySchools: заради здорових і
радісних школярів"
Неймовірні ініціативи, надзвичайна
енергія, унікальні вчителі, школярі і
батьки, які заряджають, надихають і
щодня доводять, що зміни починаються
з них самих, саме такими словами
хочеться охарактеризувати кожного,
хто причетний до Смолінського НВО. З
16 листопада цей заклад є учасником
програми
"HealthySchools:
заради
здорових і радісних школярів". Мета
участі у програмі – навчити учнівську
молодь зберігати і зміцнювати своє
здоров’я, забезпечити активну участь
кожного — одне з важливих завдань
закладу.
Участь у програмі дає можливість
показати батькам, громадськості, а
найголовніше - дітям, що рух – це
життя!
Головним
мотиватором
сьогодення повинен бути стимул,
бажання дбати про своє здоров’я,

берегти його! Цінувати час, проведений
разом зі своєю родиною.
За підсумками першого тижня, а саме:
виконання обов’язкових завдань у
вигляді ранкової руханки та власної
ініціативи, Смолінське НВО посіло в
рейтинговій таблиці IV місце серед 338
закладів із зареєстрованих 446, за сумою
балів - ІІ місце. Напружена боротьба
триває. Попереду три насичених тижні,
другий тиждень закінчився у вівторок, 1
грудня.
Заклад
отримав
чергові
обов’язкові завдання, які потрібно
виконати якомога більшою кількістю як
дітей, так і батьків. Чому саме батьків?
Тому, що челендж тижня проходить під
назвою #СпортРодиною: це заняття
спортом, рухливими іграми, танці разом
з батьками». Приєднуйтеся родинами для
участі
в
цікавому,
драйвовому,
енергійному челенджі #СпортРодиною - і
Ваші діти отримають море позитиву та
радості від дозвілля, проведеного з вами,

#Смолінський вісник
НАС ВРЯТУЄ ПАМ’ЯТЬ
Щороку, в четверту суботу листопада, в
Україні вшановують пам’ять жертв
голодоморів.
Голодомор…
Скільки
страждань у цьому слові. Живучи
сучасним життям, нам подекуди важко
повною мірою осягнути глибину трагедії,
яку пережили наші співвітчизники у
минулому столітті, зрозуміти весь
масштаб дії зла і злочинів проти
людяності: коли розстрілювали за п’ять
колосків, виганяли на смерть запухлих
від голоду дітей, забирали у селян
останнє, доводили їх до відчаю, смерті,
коли країну, яка здавна славиться своєю
родючою
землею
і
працьовитим
народом, перетворили на суцільну
братську могилу безвинних жертв
штучного голоду... Все це сталося через
втілення в життя настанов безбожної,
антилюдської ідеології більшовизму і
сталінізму. Страшна пам’ять про ті лихі
часи живе у кожному з нас, на
ментальному рівні. Недарма українцям
ПОЗБАВИЛИ ФІНАНСУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ДРУГОГО
АНЕСТЕЗІОЛОГА
Оголошуючи про старт медичної
реформи Уряд озвучував, що її мета буде
заключатися в тому, щоб забезпечити
громадянам України рівний доступ до
якісних медичних послуг, орієнтуючи
систему так, щоб у її центрі був пацієнт.
Та, на жаль, це були лише пусті
обіцянки!!! Адже сьогодні, коли вся
Україна живе у вкрай тяжкий період,
борячись з пандемією COVID-19, яка
щодня забирає життя тисячі українців,
держава
на
відріз
відмовляється
фінансувати
медичні
заклади
зі
стаціонарним
лікуванням
пацієнтів,
спираючись на незрозумілі, багатьом,
формальні речі, тим самим позбавляючи
населення права на охорону здоров’я,
гарантованого Конституцією України.
На сьогоднішній день у зоні ризику
опинилися майже 100 медичних закладів
з різних областей України, серед їх
переліку і наше КНП «Смолінська
медико-санітарна частина» Смолінської
селищної
ради.
До
кінця
року
Національна Служба Здоров’я припиняє
фінансування
цих
закладів
за
відповідними пакетами медичних послуг,
тому що вони, ніби то, не до кінця
виконали вимоги договорів у пункті
прийняття
на
роботу
лікаряанестезіолога «за основним місцем
роботи», в той час коли дана вакансія,
зокрема, у КНП «СМСЧ» відкрита і будь
-якого дня цей фахівець може з’явитися.
КНП «Смолінська медико-санітарна
частина»
на
сьогоднішній
день
обслуговує близько 16 тисяч населення.
Зараз лікарня перебуває на балансі
Смолінської селищної ради в статусі
ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ!!
В зв'язку з плановими ремонтними
роботами Маловисківського РЕМ ПАТ
"Кіровоградобленерго" з 9:00 до 17:00
буде відсутнє електропостачання:
14, 15, 16, 17 грудня 2020 р. (с.
Березівка, вул. Нагірна, Прибережна);
23 та 29 грудня 2020 р. (с. Березівка,
вул. Ватутіна, Щорса); з 9:00 до 16:00:
24 грудня 2020 р. (с. Березівка, вул
Нагірна 1-17, Прибережна 1-41,4-18).
Просимо
вибачення
за
тимчасові
незручності!!
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досі соромно викидати хліб та будь-яку
їжу. Бо в нашій історичній пам’яті є
біль від голодної смерті рідних та
близьких…
У день роковин
Голодомору 1932-1933
років не можливо не
згадати
тих,
хто
пройшов
це
пекло.
Одним із очевидців
геноциду став і наш
земляк - перший голова
колгоспу с. Березівка,
Григорій
Іванович
Гордієнко,
завдяки
турботі
якого
було
врятовано
немало
життів односельчан.
Гордієнко Григорій
Іванович народився в
селі Янопіль (Березівка)
25 вересня 1903 року. З
1925 по 1927 рр. служив
командиром
мінометного відділення в Червоній
Армії. На той час територіально
Березівки як села не існувало, а було

декілька тісно межуючих сіл Красний
кут
(Новаковичі),
Новоселовка
(Реп’яхівка), Янопіль (Уманське), і
Спаське (Куцая). Кожне з
цих сіл мали свої колгоспи.
У 1930 році у частині села,
яка мала назву Спаське і був
обраний головою Григорій
Іванович .
Саме
голодні
роки
припали на організацію і
розвиток
колгоспу
.
Григорій Гордієнко відкрив
для земляків кухню, де
дорослим давали тарілку
супу,
а
для
дітей
розпорядився
видавати
молоко з колгоспної ферми.
Цим він врятував сотні
життів від голодної смерті,
ризикуючи власним. За таке
«свавілля» голову колгоспу
часто піддавали критиці у
владних кабінетах.
Переживши
страшний
рік
голодування
життя
почало
налагоджуватись, а колгоспи Спаської

сільської ради та 17 –річчя жовтня були
занесені в книгу пошани
«Виставки
досягнень народного господарства» в
Москві. У 1939 році колгоспники
особисто побували на виставці.
З початком війни він приймав участь
в перегоні
колгоспної отари в
Краснодарский край, а в 1942 році
приймав участь в боях за Сталінград.
Війну закінчив у Будапешті. В 1948 році
очолював Спаську сільську раду, з 1952 Петроострівську сільську раду, а з 1957 Новомиколаївську сільську раду ( нині
село Ліски). З початком роботи
геологічної експедиції
№37 в
селі
Березівка,
працював
завідуючим
господарством
експедиції.
Прожив
активно до останнього дня та у віці 87
років – його не стало.
За свої заслуги перед державою нагороджений медаллю «За Перемогу
над Германією в війні 1941-1945рр.»,
медаллю «За Оборону Кавказу», та
багатьма іншими нагородами.

комунального
неприбуткового
підприємства. До листопада цього року
Національна служба здоров’я України
(далі
–
НСЗУ)
фінансувала
поліклінічне та стаціонарне відділення
лікарні, а нещодавно до адміністрації
закладу надійшов лист, в якому
йдеться, що у зв’язку з тим, що в
лікарні "за основним місцем роботи"
відсутній другий лікар-анестезіолог,
стаціонарне відділення фінансуватися
не буде. Куди поїдуть наші хворі, коли
закриється відділення?.
Зараз у лікарні "за основним місцем
роботи"
працює
один
лікаранестезіолог. Так було і раніше,
розповідає
керівник
Смолінської
медико-санітарної частини Олександр
Фролов: Треба ж проводити аналіз
кадрового потенціалу в медичній галузі
України. Вони виставляють вимоги для
пакету стаціонарної допомоги –
мінімум 2 анестезіологи "за основним
місцем роботи". У нас він завжди був
один, але, за потреби, ми взяли лікаря
"за зовнішнім сумісництвом" із
сусіднього
Добровеличківського
району. В середині вересня подали на
затвердження всі його документи,
диплом, наказ про взяття на роботу, але
НСЗУ у листі від 16 листопада
повідомила,
що
припиняють
фінансування за пакетом стаціонарної
допомоги, в зв’язку з тим, що у лікарні
не виконали умови договору – два
анестезіолога "за основним місцем
роботи". Шукали спеціаліста всюди,
проплачували дошки оголошень в
інтернеті, особисто спілкувалися. Втім,
на жаль, в Україні наявність лікаріванестезіологів вкрай недостатня. Їх не
задовольняє сумісництво. Чому? Не
можу сказати. На мою думку, головне

щоб
виконувалася
робота
–
забезпечувався догляд за пацієнтами.
Всім цим ми можемо забезпечити. Якби
вони
проаналізували
кількість
анестезіологів в Україні, а це не важко
зробити, вони б переглянули свої
вимоги. Але, на жаль, вимоги не
змінюються, а анестезіологи "з нікуди"
не з’являються. Перспектива плачевна.
Ми готові відправити лікарів, які є в
медзакладі, на курси, аби ті отримали
кваліфікацію анестезіолога. Це зайняло
б щонайменше півроку. Втім заклади
післядипломної освіти навіть не мають
графіків очного навчання у зв’язку з
пандемією,
а
"дистанційно"
анестезіологом не станеш – це просто
абсурд.
І це ще далеко не всі сюрпризи, які
медичній галузі підготувала НСЗУ,
адже на 2021 рік, вимоги ще вищі.
Якщо говорити про обладнання,
технічне
забезпечення
нашого
медзакладу все нормально, все можна
вирішити, але стосовно кадрів –
ситуація дуже напружена, і жодна
маленька лікарня не зможе виконати всі
вимоги. Якщо фахівців немає в Україні,
то де їх взяти? Всі лікарні і в великих
містах
акцентують,
що
немає
інфекціоністів, немає анестезіологів,
реаніматологів. Але, разом з тим, НСЗУ
висуває свої вимоги. Ця логіка не
зрозуміла зовсім. Де ж тоді шукати
вихід?! На сьогоднішній день, 18
жителів нашої громади лікуються в
стаціонарному відділенні із двобічним
запаленням легень. Всі 5 кисневих
концентраторів, якими забезпечена
лікарня, задіяні. Куди ж поїдуть наші
хворі, коли закриється відділення?! У
нас центр громади, до нас їдуть із
навколишніх сіл за допомогою, а

лікарня в Малій Висці за 40 км, до
лікарні ж в Новоукраїнці, дуже погана
дорога.
Якщо ж селищний бюджет
зможе утримувати стаціонар, то він буде.
А якщо ні?..
Ми приймемо будь-кого, звільнених
за будь-якими мотивами, але щоб був з
дипломом
анестезіолога,
каже
Смолінський селищний голова Микола
Миколайович Мазура. Фінансування
стаціонару на місяць обійдеться селищу в
400 тисяч гривень, а у нас зараз
можливості бюджету вкрай скрутні, у нас
недовиконання
бюджету.
Велике
питання, як у майбутньому буде існувати
наш медичний заклад?! З головним
лікарем ми це питання обговорювали не
раз - анестезіологів просто немає. Немає
не лише в районі, а й в країні. Хіба ми
винні в тому, що лікар не хоче йти
працювати до нас? Ми ж готові платити
зарплату, допомагати, дати квартиру і так
далі, але такого лікаря немає. Зараз, ми
спільно з керівником нашого медзакладу,
робимо усе можливе для того, щоб
знайти
лікаря-анестезіолога.
Тільки
заради того, щоб лікарню не позбавили
фінансування ми готові прийняти будького, із звільнених за будь-якими
мотивами, але щоб був з дипломом
анестезіолога. Але лікарів немає, це дуже
складно. Мене дуже обурює те, що такі
вимоги висувають в такий скрутний час:
коли від пандемії вмирають люди,
лікарня стала не потрібною. То про який
рівний доступ громадян до медичних
послуг, може йти мова?! Якщо у такий
небезпечний період, звичайні формальні
речі позбавляють жителів нашої громади
конституційного права на охорону
здоров’я?!
ЯНА БУЛАНЕНКО,
спеціаліст з комунікації Смолінської

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СМОЛІНСЬКОЇ
ГРОМАДИ!!

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ
СМОЛІНСЬКОЇ ГРОМАДИ!!

Повідомляємо Вам, що відтепер для
Вашої зручності, на відділеннях «Нової
Пошти», можна зняти готівку з
банківських платіжних карток, здійснити
фінансові платежі (оплата квартплати та
комунальних
послуг,
інтернет
провайдерів, за навчання, податки,
порушення ПДР (штрафи), зарахування
коштів на банківські рахунки, погашення
кредитів, оплатити послуги телефонного
зв’язку та телебачення, провести платежі
на користь державних установ і т. ін).
Черги відсутні!!! Швидке зарахування
коштів на рахунки! Ласкаво просимо
здійснити операцію).

В зв’язку з припиненням діяльності
"Смолінської
амбулаторії
Маловисківського центру первинної
медико-санітарної допомоги", з 1 січня
2021 року розпочинає свою роботу
КНП «Смолінський центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Смолінської селищної ради.
Звертаємо увагу жителів, які ще не
мають декларації з лікарем: якщо Ви
ще не маєте власного сімейного лікаря,
то запрошуємо Вас звернутися до
спеціалістів Смолінської селищної ради
(каб. військового обліку) та підписати
декларацію
з
директором
КНП
«СЦПМСД», лікарем-терапевтом –
Дударчук Марією Юріївною.

За інформацією Олени Чередник та
Марини Шевченко.

До уваги жителів, які вже мають
декларації з сімейними лікарями: з 1
січня 2021 року Вам потрібно буде
перезаключити декларації зі своїми
сімейними лікарями. З цими питаннями
також звертайтеся, будь-ласка, до
спеціалістів селищної ради.
З 10 грудня 2020 року розпочинається
перезаключення
декларацій
з
Семеновою Галиною Володимирівною
та Рябченко Ганною Олегівною.
Для внесення Ваших даних при
заключенні
декларацій
при
собі
необхідно
мати
паспорт,
ідентифікаційний код та діючий
мобільний номер телефону.
Довідки за адресою: вул. Казакова, 39
(перший поверх Смолінської селищної
ради, каб. військового обліку), телефон:
(05258) 333-98!!

УВАГА ОБ’ЇЗД!! МІСТ ЗАКРИТО НА РЕМОНТ!!
У селищі Велика Виска на Кіровоградщині розпочали ремонтувати міст, що знаходиться на дорозі державного
значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка. Тепер рух транспорту здійснюється двома
об'їздними маршрутами: для місцевого та спеціального транспорту (швидка, служба порятунку, поліція) безпосередньо через селище; для вантажного та транзитного транспорту - дорогою М-13 Кропивницький –
Платонове, через м. Помічна. Закриття руху відбулося з 27 листопада 2020 року. Відкриття планується з
середини січня 2021 року.
Довідково:
Збудований міст у 1982 році. За цей час він жодного разу суттєво не ремонтувався. Проектом передбачено
повну заміну мостового полотна з улаштуванням монолітної залізобетонної плити проїздної частини. По ній
влаштується гідроізоляція, захисний шар щільного дрібнозернистого асфальтобетону завтовшки 6 см та верхнє,
робоче покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону ( ЩМА -20).
Для безпеки пішоходів добудують тротуар шириною 1,25 м. Також передбачена система водовідведення,
деформаційні герметичні шви закритого типу, бар'єрне огородження, металеві оцинковані перила.
Всі пошкоджені корозією бетонні поверхні та тріщини, а також арматура будуть відновлені спецматеріалами з
антикоризійними властивостями.
За інформацією служби автомобільних доріг Кіровоградської області.
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