
Традиційно на початку нового бюджетного року потрібно підвести підсумки минулого 
року, щоб зафіксувати здобутки та проаналізувати помилки. 
На мою думку, основним здобутком  Смолінської ОТГ є те, що ми утворили найбільшу в 

області об’єднану територіальну громаду, до якої доєдналися ще 5 сільських рад: 
Копанська, Нововознесенська, Новогригорівська, Хмелівська та Якимівська, а це ще 19 
населених пунктів: с. Гаївка, Копанки, Полохівка, Нововознесенка, Успенівка, 
Новогригорівка, Новоолександрівка, Новопетрівка, Хмельове, Запашка, Калаколове, 
Новопавлівка, Якимівка, Андріївка, Виноградне, Дорофіївка, Межове, Миропіль та 
Новостанівка, і тепер перед нами відкрились нові можливості і перспективи.  
Безумовно, реалізувати ці перспективи за короткий термін неможливо, але початок вже є. 

Перш за все, з приєднанням нових населених пунктів, навантаження на працівників 
селищної ради стало значне більшим, тому виникла необхідність змінювати структуру та 
вводити нові робочі місця, запрошувати на роботу нових спеціалістів. З початку листопада 
ми влаштували на роботу 19 нових працівників. З них 10 осіб соціальні робітники, 1 – 
архіваріус, 1 – діловод, 1 – юрисконсульт, 1 – інспектор з кадрів, 1 – секретар, 1 – 
начальник фінансового відділу, 1 – водій, 1 – працівник з благоустрою, 1 – прибиральник 
службових приміщень. Всі спеціалісти селищної ради завжди відкриті до діалогу і готові 
надати відповіді на будь які звернення жителів громади. 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 
Що стосується роботи із зверненнями громадян, то у Смолінській селищній раді розгляд 

здійснюється відповідно до вимог ЗУ «Про звернення громадян», Указу Президента 
України від 07.02.2008 р. №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування». 
За  2020 рік до селищної ради звернулося  78 осіб. На всі питання були наданні 

обґрунтовані відповіді та роз’яснення , згідно до чинного законодавства. 
З них: 
- звернення на  Кіровоградський обласний контактний центр – 30 осіб 
- звернення на урядову «гарячу лінію » - 22 осіб 
- через  першого заступника  КОДА – 2 особи 
- через інші органи влади – 1 особа 
- через ОДА – 4 особи… 
за  категоріями авторів звернень: 
- інвалід ІІ групи – 3 
- інвалід ІІІ групи – 4  
- учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 1  
- учасник бойових дій  – 1 особа 
- не визначено – 69 осіб… 
за соціальним станом авторів звернень: 
Пенсіонери – 23 
Робітники – 5  
Підприємці – 1  
Безробітні – 4  
Інші – 45… 
за результати розгляду:  
- Вирішено позитивно – 1 
- Дано роз’яснення – 75  
- Перебувають на розгляді - 2 
Згідно до журналу реєстрації скарг, заяв та пропозицій за вищевказаний період  

селищним головою було  прийнято 78 мешканців селища з  наступних  питань : 
- аграрна політика і земельні відносини – 3 особи 
- транспорт і зв'язок – 2  



- економічна, цінова, інвестиційна політика та будівництво, підприємництво – 7  
- соціальна політика, соцзахист населення - 4 особи 
- охорона здоров’я – 13 осіб 
- комунальне господарство – 14  
- екологія та природні ресурси – 2  
- освіта – 3  
- діяльність органів місцевого самоврядування – 2  
- діяльність підприємств і установ – 1  
- інше – 26. 
Робота зі  зверненнями громадян ведеться на достатньо високому рівні. Жоден із 

заявників, незалежно від того як звертався, усно чи письмово, не залишився без розгляду 
справи, чи без відповіді.  
Щопонеділка селищним головою  проводиться особистий прийом громадян.  
Забезпечено розгляд звернень громадян, що надходять через урядову телефонну «гарячу 

лінію» та телефонну «гарячу лінію» Кіровоградського обласного контактного центру.  
Терміни розгляду заяв Смолінською селищною радою не порушуються. Постійно 

ведеться дієвий контроль за вирішенням проблем, які порушують громадяни селища.  
Питання про покращення роботи працівників селищної ради із зверненнями громадян 

періодично висвітлюються на оперативних нарадах селищного голови, які проводяться в 
селищній раді щопонеділка. Постійно проводиться ретельний аналіз тематики звернень 
громадян та ефективність вирішення питань, що найбільше турбують громадян, з метою 
вжиття відповідних адекватних та своєчасних заходів. 
Під час проведення особистих прийомів впроваджено таку форму роботи, як участь 

керівників організацій, установ селища, що дає можливість більш оперативно вирішувати 
порушені громадянами питання під час прийому. 
 Поновлено графіки прийому громадян посадовими особами селищної ради, які вивішені 

на дошці оголошень у зручному та доступному місці. Також на дошці в приймальній 
селищної ради вивішено розпорядок роботи та графіки особистого прийому керівництвом 
обласної, районної державних адміністрацій, депутатів обласної, районної ради. 
Постійно підводяться підсумки розгляду звернень громадян, дана робота висвітлюється  

на офіційному веб-сайті селищної ради (https://smolino-rada.gov.ua/публічна-
інформація/звіти-по-зверненням-громадян/проводиться роз’яснювальна робота  з питань 
реалізації громадянами їх прав на звернення, вказана інформація розміщена на дошці 
оголошень у приймальній селищного голови, яка постійно оновлюється. Робота із 
зверненнями громадян залишається пріоритетним напрямком діяльності Смолінської 
селищної ради. 
За звітний період проведено 13 сесій, на яких прийнято 183 рішення та 11 засідань 

виконкому на яких прийнято 150 рішень. Постійно оновлюється сайт Смолінської 
селищної ради, активно працює сторінка та група у Фейсбук, Інстаграм на яких проходе 
активне спілкування жителів з селищною радою, проводяться різноманітні моніторинги, 
опитування, публікується інформація ілюстрована фотографіями та розвивається Ютуб-
канал, на якому проходить онлайн-трансляція засідань сесій селищної ради та в онлайн-
режим виведено 6 камер відеоспостереження (Смолінське НВО, вул. Казакова 43, 18 , 7, 
роллердром та вул. Шевченка 1).  

ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖКГ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. 
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ 

В селищі працюють два комунальних підприємства. Це КП «Смолінський добробут» та 
КП «Смолінський ринок», крім того функціонує ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та 
керуюча компанія ТОВ «Гудекс Екосервіс». 
В цілому стан справ на підзвітній території щодо діяльності вказаних підприємств 

вважаю задовільним, але таким, що потребує покращення. 



Як ви знаєте на зміну КП «Енерговодоканал» прийшло працювати КП «Смолінський 
добробут», яке відносно недавно почало свою роботу. Та незважаючи на невеликий термін 
своєї діяльності, підприємство зарекомендувало себе з непоганої сторони. Вони вчасно 
розпочали опалювальний сезон. Є звичайно певні проблеми у роботі, але вони поступово 
вирішуються. Ринок працює в штатному режимі на межі своїх можливостей. За минулий 
рік практично не було перебоїв з водопостачанням, хоча були серйозні аварії на водогоні, 
які були швидко  ліквідовані. 
Звичайно ж є сильні та слабкі сторони в діяльності ТОВ «Гудекс Екосервіс», але селище 

було і є чистим, охайним, освітленим, тут вчасно здійснюється вивіз ТПВ, можливо, 
місцеві жителі цього не помічають, але іногородні люди звертають на це увагу. 
Для підтримки обслуговуючих населення підприємств з бюджету було виділено 

субвенцію КП «Смолінський добробут» 80 тис. грн. до початку опалювального сезону та 
субвенцію у сумі 100 тис. грн. обласному бюджету для ВГК ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 
на здійснення природоохоронних заходів на співфінансування проєкту «Реконструкція 
КНС-1 по вул. Шевченка, 1б, с. Березівка». 

БЛАГОУСТРІЙ 
Минулий рік для селища по благоустрою пройшов не досить вдало. Для вирішення 

питань благоустрою залучались як бюджетні так і позабюджетні кошти.  
Проводилось обкошування від бур’янів та алергенів території селища. Постійно 

проводиться прибирання території селища по всіх трьох мікрорайонах та в с. Березівка, 
яка не відноситься до прибудинкової. Належна увага приділялася озелененню селища та 
встановленню лавочок і урн. За ініціативи керівника кооперативу «Фенікс Екогармонія» 
С.О. Сауленка та з допомогою небайдужих жителів громади висаджено близько 200 
саджанців Павловнії, а по центральній алеї селища - близько 15000 цибульок 
голландських тюльпанів. Тож з настанням весни чекаємо їх яскравого цвітіння. 
Зроблено поточний ремонт 4 автобусних зупинок. Встановлено лавочки та урни по алеї 

за 14 будинком по вул. Казакова та перед 7 будинком по вул. Казакова. 
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 встановлено 34 камери 
відеоспостереження, в тому числі і на територіях нещодавно приєднаних населених 
пунктів. Всі камери підключені до системи та передають інформацію до 
Маловисківського райвідділу поліції. А 6 одиниць цих камер транслюються в онлайн-
доступі на сайті Смолінської селищної ради. 

БУДІВНИЦТВО 
За звітний період в галузі будівництва також зроблено чимало. Завершили два проекти 

по «Капітальному ремонту вулиць Нова та Садова». Реалізовано два проєкта по 
вуличному освітленню: «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП-П-12 по вул. 
Казакова (біля ринку), освітлено територію ринку і центральну вулицю та 
реконструйовано мережу вуличного освітлення від КТП-318 на ділянці дороги між 
вулицями Ватутіна та Молодіжна в с. Березівка. 
Задовольняючи потреби молоді громади навесні 2020 року було завершено ще один з 

проектів – на реконструйованому спортивному майданчику по вулиці Казакова 7а 
встановили трюкові елементи роллердрому. 
З метою залучення на територію громади для постійного проживання молодих вчителів 

та лікарів було реконструйовано дві квартири по вул. Казакова під службове житло. 
 
 



КУЛЬТУРА, ОСВІТА, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Так склалося, що у 2020 році через пандемію масові культурні заходи не проводилися 

взагалі, але персонал будинків культури продовжував працювати. Так до всіх свят було 
проведено концерти в онлайн-режимі за участі учасників художньої самодіяльності. 
Що стосується галузі освіти, то від себе скажу, що на достатньому рівні працюють ДНЗ 

«Ромашка» та «Теремок», школа мистецтв, позашкільний заклад. 
В освітніх закладах є проблеми і в виховній, і в матеріально-технічній. Над чим і 

продовжуємо працювати. Так завдяки державній субвенції та співфінансування з 
місцевого бюджету зроблено капітальний ремонт харчоблоку у Смолінському НВО та 
частково оновлено матеріально-технічну базу обох шкіл, відремонтовано покрівлі 
закладів. 
Великою проблемою для громади є охорона здоров’я. Загострюють ситуацію в галузі 

запропоновані міністерством реформи. У 2020 році стикнулися із проблемою, на грані 
закриття опинилося наше стаціонарне відділення, оскільки медсанчастина не в змозі 
виконати умови підписання пакетів на фінансування з Національною службою здоров’я. 
Тож, селищна рада спільно з ініціативною групою громади, зробили все можливе, аби 
зберегти відділення, сподіваємося на позитивний результат вирішення проблеми. 
Також у 2020 році отримали ліцензію на впровадження діяльності Смолінського центру 

первинної медико-санітарної допомоги. 
Оскільки покращення надання медичних послуг населенню ми обрали для себе 

пріоритетним напрямком, то селищна рада продовжує активно підтримувати заклади в 
плані їх успішного функціонування на благо громади. 
Так, у співпраці з програмою DOBRE було реалізовано кілька проєктів по закупівлі 

медичного обладнання для медсанчастини, перевели на сучасну цифрову технологію 
стаціонарний флюорограф, завершили ремонт двох кімнат лікарні, одна з яких 
облаштована сучасним рентген-апаратом, який успішно проводить діагностику жителям 
громади, а інша виконуватиме функцію УЗД-кабінету, в якому незабаром буде 
встановлено сучасний УЗД-апарат. 
Соціальним захистом в громаді переймається відділ соціального захисту населення, який 

обслуговує людей, які потребують допомоги. Крім того, фахівець з соціальних питань 
обслуговує населення по субсидіях, дитячих виплатах, надаємо матеріальну допомогу на 
лікування, оплачуємо путівки чорнобильцям, проводимо виплати до дня людей похилого 
віку, до дня інвалідів. В межах можливостей бюджету виділяємо кошти людям, які 
потребують гемодіалізу та інсуліну, виплачуємо стипендію інвалідам війни, котрі досягли 
90-річного віку. Забезпечуємо харчування дітей пільгових категорій. 
За звітний період маємо певні проблеми з наповненням бюджету, причиною цього стали 

карантинні періоди та нестабільна робота містоутворюючого підприємства ДП «Схід 
ГЗК», яке є основним наповнювачем бюджету. Та незважаючи на це, селищна рада 
продовжує по можливості вирішувати проблеми, які потребують вирішення. Але ще 
чимало проблем нас чекає попереду, тим більше зараз, коли до нас доєдналося ще 19 
населених пунктів з своїми проблемами та питаннями, але все ми можемо вирішити за 
нашої з вами спільної участі. Тож, давайте й надалі докладати зусиль для покращення 
якості проживання у нашій громаді, підтримувати один одного та допомагати, адже тільки 
спільними зусиллями ми зможемо зробити нашу громаду найкращою та найуспішнішою. 

З повагою селищний голова Микола Мазура. 
 
 


