
ЗВІТ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ  

 

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 

значно 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. 

РІЧНІ ЗВІТИ СМОЛІНСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ  

ТА КЕРІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

ГРОМАДИ ЗА 2020 РІК 



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 проходить 

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 

# С м о л і н с ь к и й  в і с н и к  2 



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 

частині. 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. 

ЗВІТ 

ДИРЕКТОРА ТОВ «ГУДЕКС 

ЕКОСЕРВІС» ЗА 2020 Р. 

 

 Згідно    рішення    виконкому   

Смолінської  селищної   ради № 57  

від  30  червня  2016 року «Про 

призначення управителя для надання  

послуг  з   управління   

багатоквартирними   будинками  в 

смт. Смоліне»   за      результатами 

конкурсу для  надання  послуг  з 

управління  багатоквартирними  

будинками  в  смт.Смоліне  

призначено управителя ТОВ 

«ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС».    Між  

ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС»  та  

співвласниками  житлових  будинків 

укладені Договори  від  30.06.2016 р.  

«Про надання послуг  з управління  

багатоквартирним будинком. 

 Протягом 2020 року   ТОВ 

«ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС» надано 

послуги в розрізі тарифу  відповідно 

до укладених Договорів «Про 

надання послуг  з управління  

багатоквартирним будинком». 

Також виконано наступний обсяг  

робіт капітального характеру: 

1.Капітальний ремонт покрівлі на 

житлових будинках- 2180 кв.м., а 

саме : Казакова буд. №5 – 100 кв.м, 

Казакова буд.№7 – 310 кв.м, Казакова 

буд.№7а – 230 кв.м, Казакова буд.№9 

– 250 кв.м, Казакова буд. №13 – 250 

кв.м, Казакова буд.№26 – 120кв.м, 

Казакова буд.№27 – 110кв.м, 

Казакова буд.№29 – 260кв.м, 

Шкільна буд.№4 – 130кв.м, Шкільна 

буд.№6 – 80кв.м, Геологів буд.№72 – 

100кв.м, Геологів буд.№73 – 370кв.м;  

а також поточний ремонт покрівлі на 

житлових будинках – 187 кв.м ; 

2.Капітальний ремонт під’їздів в 

кількості 15 шт., а саме: Казакова 

# С м о л і н с ь к и й  в і с н и к  3 



 

 

буд.№3 під’їзд №5, Казакова буд. 

№7А під’їзд №7, Казакова буд.№12 

під’їзд №1, Казакова буд. №15 під’їзд 

№1,    Казакова буд.№19 під’їзд 

№3,4,8,10, Казакова буд.№27 під’їзд 

№4, Казакова буд.№29 під’їзд №2, 

Казакова буд.№30 під’їзд №2,3,8, 

Будівельників буд.№3 під’їзд №2; 

3.Додатково встановлено світоточки 

при вході в під’їзди на 35 житлових 

будинках; 

4.Заміна труб на  мережі 

водопостачання 116,8 м пог., в тому 

числі замінені на поліпропіленові 

труби: Казакова буд.№11 – 41 м пог., 

Геологів буд.№74 – 20 м пог.; 

5.Заміна труб на  мережі 

водовідведення 76,3 м пог.; 

6.Капітальний ремонт зливової 

каналізації в 67,5 м пог.; 

7.Капітальний ремонт ґанків по вул. 

Геологів буд.№68 під’їзд №1, 

Казакова буд.№3 під’їзд №5, 

Казакова буд. №27 під’їзд №1 ; 

8.Капітальний ремонт піддашків по 

вул. Геологів буд. №72 під’їзд №1,2 ; 

9.Ремонт віконних рам та скління 34 

шт.; 

10.Відновлення вимощення 205 м 

кв.; 

11.Відновлення електромережі 162 

заявок; 

12.Заміна каналізаційних випусків 

мережі водовідведення в кількості 4 

шт., а саме: Казакова буд.№8 під’їзд 

№4,5, Казакова буд.№13 під’їзд № 

3, Будівельників буд. №11 під’їзд 

№1; 

13.Перевірка та обслуговування 

вентиляційних каналів проведена в 

повному обсязі згідно графіків; 

14.Дератизація підвальних 

приміщень проведена в повному 

обсязі згідно графіків; 

15.Замінено світлодіодних ламп – 

973шт., та встановлено і замінено  

7шт. прожекторів, та 4шт. 

світлодіодних реле; 

16.Надано послуги з виконання 

комплексу робіт по усуненню та 

локалізації аварій на 

внутрішньобудинкових мережах у 

неробочий час (з 17:00 до 08:00) та 

вихідні і святкові дні в кількості 

131,5 л/год.; 

17.Заготовлений посипковий 

матеріал в повному обсязі на 

проходження зимового періоду; 

18.Протягом року проводилось 

щоденне прибирання прилеглої 

території багатоквартирних житлових 

будинків площею – 202430 кв.м; 

Протягом  2020 року вивезено 

побутових відходів : 

від населення 9439 куб.м; 

від інших споживачів 1862  куб. м; 

вивезено листя 430  куб. м. 

ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС» 

додатково відремонтувало та 

встановило на території селища 18 

контейнерів для накопичення твердих 

побутових відходів.  

    

 Працівники ТОВ «ГУДЕКС  

ЕКОСЕРВІС»  завжди  своєчасно  

реагують  на  повідомлення  та  

заявки  мешканців  багатоквартирних   

житлових  будинків  і  виконують їх 

по  мірі  надходження,  виконуючи в  

першу  чергу  невідкладні  аварійні  

заявки. Загальна кількість звернень 

від населення на протязі 2020 року 

склала 1382 заявок.  

  

               Директор ТОВ «ГУДЕКС 

ЕКОСЕРВІС» В. М. Довгий 
 

ЗВІТ  

ПРО РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗА 2020 РІК 

 

               Смолінське ВКГ ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» надає послуги з  

централізованого  водопостачання та 

водовідведення в селищі Смоліне та 

с.Березівка, а також послугу з 

вивезення рідких нечистот.  

         Станом на 01.01.2021рік 

Смолінське ВКГ надає послуги 3351  

абонентам, з яких 3256 становить 

населення, решта 95 - бюджетні 

установи та госрозрахункові 

підприємства.  

         На протязі 2020 року 

підприємством подано споживачам 

536  тис. м3 питної води,  перекачено 

270 тис. м3. стоків та вивезено 257 м3 

рідких нечистот. 

         Під час обслуговування 

водогону “Новоархангелськ-Смоліне” 

та зовнішніх водопровідних, 

каналізаційних мереж та колодязів, 

підприємством було  

 

1. усунуто: 

- 171 поривів на водогоні 

“Новоархангельськ-Смоліне”; 

- 23 поривів на водопровідній мережі 

смт.Смоліне та с.Березівка; 

- 362 підпорів та витоків на 

каналізаційних мережах. 

 

2. замінено: 

- 333,5 м. водопровідної мережі 

смт.Смоліне; 

- 2 пожежних гідранта. 

 

3. відновлено: 

- 6 каналізаційних колодязя на 

пішоходній та проїздній частині; 

- 2 пожежних гідранта. 

 

4. встановлено: 

- на каналізацій насосній станції №3 

придбано та встановлено новий 

електродвигун  потужністю 200КВт 

на насосний агрегат №1 вартістю 

54тис.грн.; 

 - на каналізацій насосній станції №2 

та водонасосній станції 1-го підьому 

 “Синюха” встановлені два 

ультрозвукових водолічильника 

“ЕРГОМЄРА-125”  

 загальною вартістю 127тис.грн.. 

  

Окрім вищенаведеного, в 

2020році: 

 

1. Проект “Реконструкція водогону 

Новоархангельськ-Смоліне для 

водозабезпечення смт. Смоліне 

Маловисківського району 

Кіровоградської області” пройшов 

експертизу та отримав позитивний 

висновок. Для виділення реалізації 

проекта було подано до 

Кіровоградської ОДА пропозицію 

щодо передбачення коштів, в розмірі 

18 173, 622 тис.грн.,  з державного 

фонду реконструкції та розвитку на 

2021рік. 

2.    Кошти на реалізацію проекту 

“Реконструкція каналізаційної 

насосної станції №1 Кіровоградська 

область, Маловисківський район, с. 

Березівка, вулиця Шевченко, 1б” в 

розмірі 1 900 тис.грн. подані на 

затвердження до плану фінансування 

обласного бюджету на 2021рік.  

 

            Разом з тим, за період 

2020року за рахунок сплати податків, 

ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 

поповнило бюджет селища Смоліне 

на  728 051,35 гривень. 

 

 

Начальник Смолінського ВКГ 

ОКВП “Дніпро-Кіровоград”                                                    

О. Штирбу 

# С м о л і н с ь к и й  в і с н и к  4 



ЗВІТ  

ДИРЕКТОРА КП СМОЛІНСЬКИЙ 

„ДОБРОБУТ” ПРО РОБОТУ  

ПІДПРИЄМСТВА У 2020 РОЦІ 

 

          Комунальне підприємство Смо-

лінський „Добробут” розпочав фінан-

сову діяльність з липня 2020 року. 

            Головними напрямками робо-

ти підприємства  є надання послуг з 

теплопостачання об’єктів бюджетної 

сфери (шкільні заклади, медико сані-

тарна частина, два дитячих садка та 

будівля селищної ради) Ці функції 

забезпечуються двома котельнями та 

топковою ДНЗ „Ромашка”, а також 

постачання технічної води мешкан-

цям с. Березівка. Підприємство надає  

в оренду комерційним організаціям 

та іншим установам приміщення роз-

ташовані у житлових будинках. 

          Що стосується теплопостачан-

ня, то опалювальний сезон був розпо-

чатий своєчасно і на даний час прохо-

дить згідно температурного графіку. 

Обладнання котелень та теплові ме-

режі знаходяться у робочому стані та 

експлуатуються згідно технічної до-

кументації. 

         Для розпочатку опалювального 

сезону була проведена значна робо-

та по вирішенню питань боргових 

зобов’язань перед НАК „Нафтогаз 

Україна” та отриманню дозвільних 

документів на пуск природного газу 

від відповідних установ та інспек-

цій. Були отримані номінації приро-

дного газу відповідно до заключних 

договорів. Персонал обслуговуючий 

котельні пройшов необхідне навчан-

ня та отримав атестаційні посвідчен-

ня. Нештатні ситуації, які виника-

ють в процесі роботи котелень та 

теплових мереж оперативно усува-

ються. 

           КП Смолінський „Добробут” 

не має на даний час заборгованості 

за  природний газ та перед транспор-

тувальними організаціями Маловис-

ківський УЕГГ. Укладено договори 

реструктуризації заборгованості з 

НАК „Нафтобаз україни” 

          Підприємство надає послугу з 

постачання технічної води в с. Бере-

зівка де знаходиться  71 абонент з 

яких  55 мають прилади обліку води. 

            Для забезпечення надійного 

водопостачання були проведені робо-

ти по ремонту та реконструкції водя-

них мереж. 

             На підприємстві вчасно спла-

чуються податки та виплачується 

заробітна плата, немає заборгованості 

за спожиту електроенергію. 

             У планах підприємства роз-

ширення абонентської бази у с. Бере-

зівка, проведення ремонтних робіт на 

аварійних ділянках водогонів. По 

котельним плануються роботи по 

удосконаленню автоматичної систе-

ми управління роботою котельного 

обладнання та його поточного ремон-

ту.  

               Контролюється стан тепло-

вих мереж, тепло камер. Налагоджена 

співпраця з споживачами тепла для 

більш якісного надання послуг. 

          Підприємство не маючи аварій-

ної служби вчасно проводить роботи 

по ліквідації нештатних ситуацій. 

  

    Директор КП „Смолінський” 

     „Добробут”                                                           

Дзюба М. О. 

ПРО ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ  

ГАЛУЗІ ОСВІТИ  

СМОЛІНСЬКОЇ ОТГ У 2019-2020  
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

Упродовж 2019-2020 навчального 

року основним пріоритетом розвитку 

освіти Смолінської ОТГ було визна-

чено впровадження Концепції Нової 

української школи, де ключовим за-

лишається розвиток дошкільної, зага-

льної середньої та позашкільної осві-

ти.  

Мережа  закладів освіти 

На початок 2019-2020 навчального 

року мережа закладів загальної сере-

дньої освіти налічувала 2  школи з 

денною формою навчання, у яких 

здобувало освіту   893 учні.  

Всього класів – 41, в тому числі 4 

класи з інклюзивним навчанням 

учнів.  

Груп  продовженого дня – 3,  в них 

учнів – 90.  Вечірніх класів (груп) 

при денних школах – 3, в них  здо-

бували освіту  25 учнів. При Смолін-

ському НВО діє  позашкільний за-

клад освіти, в якому займається 380 

вихованців. На базі НВО від спортив-

них шкіл працюють секції дзюдо та 

футболу. 

 

Кадрове забезпечення педагогічних 

працівників 

 

В освітній галузі громади працює 115 

педагогічних працівників.  

# С м о л і н с ь к и й  в і с н и к  5 

предмети – 8330грн.38коп. 

Кожухар М.Л. ( відсів) – 9960,грн. 00 

коп. 

Податок на прибуток – 6255 грн. 00 

коп.                                          

Прибуток становить – 374 грн. 53 

коп.                                                                               

Заробітна плата та інші платежі 

виплачувалися та перераховувалися  

вчасно.                                                                   

Залишок на рахунках підприємства 

станом на 01.01.2021 р. - 147254 

грн.68 коп.                                                                                                    

Заборгованості за 2020 рік немає.  

 

Директор КП «Селищний ринок»                                  

Тягун М.І.  

ЗВІТ  КП «СЕЛИЩНИЙ РИНОК» 

ЗА 2020 РІК 

  

Комунальне підприємство 

«Селищний ринок» в  2020 році   

працювало 6 працівників:           

1. Директор -1                                                                                                                                                                                                                            

2. Бухгалтер - 1 

3. Контролер – касир - 0,5 

4. Сторож - 3 

В 2020 році КП «Селищний ринок» 

надавались послуги юридичним, 

фізичним особам та громадянам які 

виростили с.п. в своїх господарствах: 

Надано послуг на суму -  643769 грн. 

51 коп.                                                                                            

Всього витрат – 643394 грн. 98 коп. із 

них Виплачено заробітної плати на 

суму – 349875 грн. 47 коп. 

Нарахування  на заробітну плату – 

85411 грн.99коп. Орендна плата за 

землю  - 130101грн. 67коп. ТОВ 

«Гудексекосервіс» - 5275грн. 79 коп. 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» - 

1607грн. 62 коп. 

Електроенергія – 16453 грн. 27 коп. 

Банк «Південний», «ПриватБанк» - 

5685 грн. 79 коп. Утримання та 

обслуговування касових апаратів-

3120грн.00коп. Придбали касовий 

апарат – 7820грн. 00 коп. Придбали 

термометри 2 шт. – 3548,00 

Інтернет – 4200грн. 00 коп. 

Електронна обробка звітів та ЕЦП – 

5750 грн.00коп. 

Малоцінні швидкозношувані 



З них:  

у закладах дошкільної освіти –37,   

у  закладах загальної середньої освіти 

–78:  

2– практичних психологів, соціаль-

них педагогів -1,  

асистентів в інклюзивних класах – 5, 

сумісників – 3;   

у позашкільних - 9, мистецькій школі 

- 14. 

у ІРЦ працює - 4 педагогічні праців-

ники. 

Вищу категорію мають 28 педагогів, 

першу – 22, другу - 8, спеціаліст – 20, 

молодший спеціаліст – 1 (ІІ курс). 

Звання «старший вчитель» мають -

26, «Відмінник освіти України» - 1.  

 

Дошкільна освіта 

 

Майбутнє України визначається рів-

нем освіченості її найменших грома-

дян – дітей дошкільного віку.  Забез-

печення якісної і доступної дошкіль-

ної освіти, виховання здорової та 

компетентної особистості є пріорите-

том у діяльності відділу освіти, рай-

держадміністрації, районної ради.  

Протягом останніх років влада актив-

но займається покращенням умов 

перебування дітей у закладах дошкі-

льної освіти. Мережа закладів дошкі-

льної освіти району формується з 

урахуванням потреб батьків. Питання 

створення нових місць для дітей до-

шкільного віку в громаді не актуаль-

но.  

Мережа закладів дошкільної освіти 

Смолінської ОТГ відповідає потре-

бам населення. У громаді функціонує 

2  заклади дошкільної о освіти. 

У закладах діє 13 вікових груп, в яких 

виховується і навчається 284 дитини 

дошкільного віку. 

Охоплення дітей дошкільною осві-

тою становить 97%. У громаді охоп-

лено 100 % дітей 5-річного віку до-

шкільним навчанням.    

Проводяться планомірні заходи з пок-

ращення матеріального стану, модер-

нізації бази функціонуючих установ. 

Оновлюється технологічне обладнан-

ня, проведені поточні ремонт роботи 

приміщень, зміцнена та оновлена 

навчально-методична база. Усі закла-

ди дошкільної освіти громади долу-

чились до створення нового освітньо-

го простору в закладах, з метою на-

дання якісних освітніх послуг в умо-

вах концепції «Нова українська шко-

ла». 

Освітня робота закладів дошкільної 

освіти громади відповідає основним 

вимогам Базового компоненту до-

шкільної освіти в Україні.  

Всі заклади  дошкільної освіти за-

безпечені кадрами, у них працює 37 

педагогічних працівників. Для під-

вищення якості дошкільної освіти, 

забезпечення її сталого інноваційно-

го розвитку педагогічні колективи 

закладів дошкільної освіти спрямо-

вують свою діяльність на формуван-

ня різнобічно розвиненої, духовно 

багатої, оптимістично та патріотич-

но налаштованої особистості, почи-

наючи з перших років життя дитини 

і завершуючи її вступом до школи. 

 В умовах освітньої реформи 

«Нова українська школа», що здійс-

нюється Міністерством освіти і нау-

ки України, важливим завданням є 

забезпечення наступності між до-

шкільною і початковою ланками 

освіти, оскільки гармонійний розви-

ток особистості дитини у період 

дошкільного дитинства та старту 

шкільного життя – основа подаль-

шого її успіху в умовах безперерв-

ної освіти. Проведення спільних 

заходів сприяє обміну досвідом ро-

боти педагогів дошкільних та закла-

дів загальної середньої освіти райо-

ну із означуваної проблеми. 

Сучасна освіта вимагає докорінного 

переосмислення стратегії освіти, 

освоєння прогресивних технологій 

духовного розвитку особистості, 

створення умов для розкриття твор-

чого потенціалу дитини. Дошкільна 

освіта громади постійно знаходить-

ся в пошуку нових досягнень та 

пріоритетних перетворень.  

Початкова освіта 
ЗЗСО громади в 2019-2020 навчаль-

ному році продовжили працювати в 

умовах реалізації  Концепції «Нова 

українська школа»,  Державного 

стандарту початкової освіти.  

         Відділом освіти , культури, 

молоді та спорту, методичною служ-

бою, закладами загальної середньої 

освіти упродовж року проведено 

змістовну організаційну та практич-

ну роботу щодо запровадження но-

вих стандартів у початковій школі. 

Починаючи з 2018-2019 навчального 

року  в усіх закладах без винятку  

було створене нове освітнє середо-

вище. При підготовці закладів осві-

ти до нового 2020-2021 навчального 

року на модернізацію матеріально-

технічної бази  закладів освіти  

(кількість перших класів- 4, у яких 

буде навчатися навчались 82 учні) з 

інформаційно-комунікаційних тех-

нологій використано 112.9 тис.грн. ; 

меблі -136.0 тис.грн; дидактичний 

матеріал - 44,3 тис.грн. 

        Місцева  влада підтримує інно-

вації, які впроваджуються в освітній 

простір освітян. Додаткові кошти з 

місцевого бюджету, спонсорська до-

помога,  активна допомога депутатсь-

кого корпусу, батьківської громадсь-

кості, керівників та працівників ЗЗСО 

все це дало змогу успішно впрова-

джувати нову реформу та підготува-

тись до її реалізації  у новому нав-

чальному році. 

         В ЗЗСО громади (100%) створе-

но новий освітній простір для учнів 1

-3 класів НУШ: сучасний дизайн, 

нове навчальне обладнання, дидакти-

чне та методичне забезпечення, мобі-

льні одномісні парти та стільці, новіт-

ні програмні та технічні засоби нав-

чання: мультимедійні комплекси, 

інтерактивні дошки, плазмові телеві-

зори, ноутбуки, ламінатори, копіюва-

льна техніка. Продовження інвести-

цій в НУШ, підтримка  місцевих ор-

ганів виконавчої влади - надзвичайно 

важливі для подальшого проведення 

реформи.  

 Вчителі початкової школи (7), які 

навчали учнів перших та других кла-

сів у минулому навчальному році, 5 

вчителів, які будуть навчати першок-

ласників в новому навчальному році 

та 7 вчителів, які навчатимуть учнів 

НУШ у 2020-2021 навчальному році 

стовідсотково пройшли он-лайн нав-

чання на платформі «EdEra» та курси 

підвищення кваліфікації за Типовою 

освітньою програмою МОН України.  

 

Профільне навчання    

З метою виявлення, розкриття та реа-

лізації індивідуальних здібностей, 

талантів і нахилів учнівської молоді 

значну увагу відділом освіти, закла-

дами освіти зосереджено увагу на 

впровадження профільного навчання.  

 У 2019–2020 навчальному році від-

повідно до нових освітніх програм 

збільшилось запровадження профіль-

ного вивчення окремих предметів у 

10,11 класах закладів загальної серед-

ньої освіти громади, яким було охоп-

лено 82 учні,  що становить 100%  від 

загальної кількості учнів 10,11 класів 

(минулого року цей показник складав 

87%).  Профілі, які обирають учні, це

-філологічний та  суспільно-

гуманітарний напрями.  

 

 

Повна версія звіту за посилан-

ням:  https://smolino-rada.gov.ua 

# С м о л і н с ь к и й  в і с н и к  6 



АНАЛІЗ ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

ПРОВЕДЕНОЇ КНП «СМСЧ» 

СМОЛІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  

РАДИ  ЗА 2018-2019-2020 РОКИ 

 

1. Мета закладу, медичне обслуго-

вування контингенту, структура  

(склад амбулаторно- клінічних ус-

танов). 
  

 КНП “СМСЧ” Смолінської 

селищної ради розташована в смт. 

Смоліне Маловисківського району, 

Кіровоградської області по вулиці 

Казакова, 70 і до 01.01.2018 року була 

єдиним лікувально-профілактичним 

закладом на території селища Смолі-

не.  

 З 01.01.2018 року на базі полік-

лінічного відділення  створена КНП  

Смолінська лікарська  амбулаторія 

«Маловисківського ЦПМСД» Мало-

висківської районної ради. 

 За рішенням сесії Смолінської 

селищної ради № 282 від 24 травня 

2019 року, комісія з реорганізації ви-

рішила створити Комунальне некоме-

рційне підприємство «Смолінська 

медико-санітарна частина» Смолінсь-

кої селищної ради (КНП «СМСЧ» 

Смолінської селищної ради) через 

реорганізацію, шляхом перетворення 

Державного закладу «Спеціалізована 

медико-санітарна частина № 17 Міні-

стерства охорони здоров’я Украї-

ни» (ДЗ «СМСЧ № 17 МОЗУ). 

 У своїй діяльності КНП 

«СМСЧ» Смолінської селищної ради  

взаємодіє з територіальними ЛПЗ, 

КНП “МЦРЛ”, яка знаходиться на 

відстані 45 км., КНП “КОЛ КОР” і 

обласними ЛПЗ, які знаходяться на 

відстані 80 км.  До  31.12.2020р.  взає-

модіяло з  КНП Смолінська амбула-

торія «ЦПМСД» Маловисківської 

районної ради, яка буде реорганізова-

но  з 01.01.2021р в КНП “СЦПМСД” 

Смолінської селищної ради.  

 Основними завданнями КНП 

«СМСЧ» Смолінської селищної ради  

є: 

- надання медико-санітарної допомо-

ги працівникам уранової шахти смт. 

Смоліне і Новокостянтинівської   

шахти  Схід ГЗК, членам їх сімей, 

працівникам Смолінського ВК ГО-

КВП “Дніпро — Кіровоград” та ТОВ 

“Гудексекосервіс”, робітникам сели-

ща, дітям дошкільних закладів і  шко-

лярам НВО, а також всім жителям, 

які проживають на території Смолін-

ської ОТГ; 

- проведення моніторингу стану здо-

ров’я працівників галузі, їх радіацій-

ного захисту на ядерних об’єктах; 

- здійснення відбору працівників для 

роботи на ядерних об’єктах; 

- здійснення профілактичних заходів 

щодо радіаційного впливу та інших 

продуктів виробничої діяльності на 

організм;  

- приймає участь в щорічному меди-

чному обстеженні;  

- проведення обов’язкових поперед-

ніх і періодичних медичних оглядів 

працівників, умови праці яких пов’-

язані з можливим виникненням про-

фесійних захворювань; 

- проведення цільових медичних 

оглядів для активного виявлення 

хворих на туберкульоз на ранніх 

стадіях, злоякісних новоутворень, 

дермато-венерологічних та інших 

захворювань; 

- експертизи тимчасової та стійкої 

непрацездатності контингентів; 

- розробка комплексних заходів з 

реабілітації хворих та інвалідів, їх 

своєчасного виведення з шкідливих 

і несприятливих умов праці. 

 КНП «СМСЧ» Смолінської 

селищної ради  всього обслуговува-

ла до 12 тис. населення: 

з 01.01.2021 року  буде створена 

Смолінська ОТГ з кількістю насе-

лення  до 17 000 осіб. КНП «СМСЧ» 

Смолінської селищної ради  має 

достатній матеріально-технічний 

потенціал для надання невідкладної 

та планової лікувально-

профілактичної допомоги населен-

ню. 

 

В склад КНП «СМСЧ» Смолінсь-

кої селищної ради  входять: 

- поліклініка на 280 відвідувань в 

зміну; 

- кабінет фізіотерапевтичний; 

- кабінет рентгенологічний; 

- клініко-діагностична лабораторія; 

- кабінети УЗД, функціональної діа-

гностики; 

- кабінет зубопротезний; 

- кабінет онкооглядів (чоловічий та 

жіночий), маніпуляційні  та інші; 

- кабінети прийому лікарів: 

- денний стаціонар   на 25  ліжок, з 

яких 10 хірургічного профілю, та 15 

терапевтичного. 

Кабінети: 

1) терапевтів; 

2) невропатолога; 

3) хірурга; 

4) отоларинголога; 

5) акушер-гінеколога; 

6) дермато-венеролога; 

7) кабінет стоматологів; 

8) кабінет офтальмолога. 

Стаціонарне  мікстове відділення 

на 30 ліжок:  

1) терапевтичні ліжка - 20 

2) неврологічні ліжка — 10 

 31.12.18р. згорнуто в стаціона-

рному відділені КНП “СМСЧ” 10 

ліжок хірургічного профілю, розгор-

нуто на базі поліклінічного відділен-

ня 10 ліжок хірургії одного дня для 

надання висококваліфікованої плано-

вої медичної допомоги з використан-

ням малоінвазивних методів ліку-

вання з 01.01.2019 року. 

 Відділення  укомплектоване 

медичним обладнанням, виробами 

медичного призначення та медикаме-

нтами для надання медичної допомо-

ги населенню.  

За останні 3 роки придбано:  

В 2018 році придбано: 
- монітор пацієнта пульсоксиметр 

СХ100 — 1 шт.; 

- датчик до пульсоксиметра педіатри-

чний — 1 шт.; 

- кисневий концентратор JАY-5W — 

2 шт.; 

- центрифуга СМ-3.01 Micromed – 1 

шт.; 

- дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-10 

“АКСІОН-БЕЛ” — 1 шт.; 

- рентгенкасета з підсилюючим екра-

ном 18х43 — 1 шт.; 30х40 — 1 шт.;  

24х30-2 шт.; 13х18-1 шт.; 18х24 — 1 

шт.  

В 2019 році придбано:  

- Аналізатор біохімічний напівавто-

матичний Biochem SA HTI-1шт.; 

- Дермоскопія NC2-1шт.; 

- Дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-10 

«Аксіон»-1шт.; 

- Портативний пульсоксиметр H 100 

В -  3 шт.; 

- Апарат для УВЧ терапії УВЧ-80-4  

Ундатерм-1 шт.; 

- Установка проявочна рентгенівська 

«Кровлекс»-1 шт., 

- Аналізатор імуноферментний 

(рідер) MR-96 A. 

Від Смолінської селищної ради 

благодійно отримано (програма 

DOBRE) в  2019 році: 

- Діагностичний аудіометр Audiotest 

A 1-1шт; 

- Фетальний монітор Біомед BF 500-

1шт; 

- Транспортний ШВД А ІІ 6000- 1 

шт.; 

- Галогенове джерело світла до ректо-

скопу-1 шт., 

- Ректоскоп-1 шт. 

В 2020 році придбано: 

- Термометр медичний  безконтакт-

ний — 6 шт., 
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2. Характеристика лікарських кадрів 

 

По освіті 2020р. 2019р. 2018р. 

Лікарська справа 10 11 13 

Санітарна справа - - - 

Педіатрія - - - 

Стоматологія 2 2 3 

ВСЬОГО 12 13 16 

Чоловіків 8 9 10 

Жінок 4 4 6 

5 років 1 1 1 

 Від 5 до 10 років 1 - 1 

Від 10 до 20 років 2 3 3 

Від 20 до 30 років 3 3 3 

Вище 30 років 5 6 8 

Вища категорія 2 2 2 

Перша категорія 5 6 4 

Друга категорія 2 1 3 

Відповідальні за випуск інформаційного бюлетеню - Яна Буланенко, Роман Конопатський  

Тираж: 500 прим. 

Віддруковано у ФОП Брезіцька О.Б. свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК N 7101 від 15.07.2020 
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Атестація лікарів і середнього медичного персоналу 

 

  2020р. 2019р. 2018р. 

Лікарі 9 13 16 

Вища категорія 2 2 2 

Перша категорія 5 6 4 

Друга категорія 2 1 3 

Середній медперсонал 55 55 56 

Вища категорія 15 16 15 

Перша категорія 9 11 18 

Друга категорія 9 9 7 

Повна версія звіту за посиланням:  https://smolino-rada.gov.ua 

- Комплект одягу протичумний — 9 

комплектів., 

- Отоларингологічний комплект — 7 

шт., 

- Біпалярний пінцет — 1 шт., 

- Холодильник — 2 шт., 

- Бойлер — 1 шт., 

- Ліжко з матрацом — 8 шт., 

- Душовий гідробокс — 1 шт., 

- Кондиціонер — 3 шт., 

- Ноутбук — 2 шт., 

- Фізіотерапевтичний комплекс — 1 

шт., 

- Сумка укладка для лікаря ШМД — 

1 шт., 

- Кисневий концентратор — 3 шт., 

- Прилад ультразвукової терапії 

“Біомед” — 1 шт. 

Від Смолінської селищної ради 

отримано: 

- Комплекс рентгенівський діагнос-

тичний цифровий — 1 шт.  

 

 В КНП “СМСЧ” Смолінської 

селищної ради у 2020 році надавалась 

амбулаторно-поліклінічна та стаціо-

нарна медична  допомога за такими 

профілями: 

- терапевтичний 

- хірургічний 

- неврологічний  

- фізіотерапевтичний 

- отоларингологічний 

- стоматологічний 

- зубопротезний 

-офтальмологічний 


