
ЗВІТ 

Компаніївського селищного голови Олександра Маслюкова за 2018 рік 

Відповідно до частини 6 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» представляю звіт про проведену роботу 

Компаніївської селищної ради об’єднаної територіальної громади за період з 

листопада 2017 року по листопад 2018 року. 

Компаніївська об’єднана територіальна громада утворилася 29 жовтня 2017 

року. 

До складу громади входить шість населених пунктів: смт.Компаніївка – 

адміністративний центр ОТГ, с.Живанівка, с.Громадське, с.Лужок, 

с.Голубієвичі, с.Антонівка. Загальна площа громади складає – 153,9 км 2, 

чисельність населення – 5544 чоловік. 

Селищна рада є колегіальним органом, який представляє спільні інтереси 

об’єднаної територіальної громади, тому фактично вся робота,яка 

проводилася за вказаний період – це результат колективної діяльності 

голови, кожного депутата, постійних комісій, сесійної діяльності, 

виконавчого апарату селищної ради. 

Селищна рада працює у складі 22 депутатів, що в повній мірі забезпечує 

ефективну роботу представницького органу. Кожен депутат добре володіє 

ситуацією на своєму окрузі та сприяє вирішенню проблемних питань, які 

турбують громадян. 

Завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу, протягом звітного 

періоду відбулося 15 сесійних засідань, на яких радою прийнято 282 рішення. 

Відбулося 14 засідань виконавчого комітету, за результатами яких прийнято 

173 рішення. 

У звітному періоді відбувалося формування нормативно – правової бази 

роботи об’єднаної територіальної громади: 

- Завершилася розробка та написання програмного документу « Стратегія 

розвитку 2030» 

- Сформовано та затверджено бюджет Компаніївської селищної ради на 2018 

рік 

- Розроблено та затверджено Програму соціально – економічного розвитку 

Компаніївської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік; 

- Затверджено Програму діяльності у сфері екології на 2017 – 2020 рр. 

- Затверджено Інвестиційну програму Сільського комунального підприємства 

«Компаніївське» на 2018 рік та ряд інших документів. 



 

Дохідна частина бюджету громади за звітний період становила - 49,6 млн. 

грн. загальний фонд, з них: 

власні доходи - 31,1 млн. грн. 

освітня субвенція - 9,1 млн. грн. 

медична субвенція - 4,7036 млн.грн. 

інфраструктурна субвенція - 1,144 млн.грн. 

Видатки протягом звітного періоду склали: 50,8457 млн.грн. 

фінансування освіти - 18,8026 млн.грн. 

фінансування культури - 504,9 тис. грн. 

благоустрій території громади - 3,3909 млн.грн. 

капітальний ремонт приміщень - 981 тис. грн. 

ремонти доріг - 2,921 млн.грн. 

кошти, передані до районного бюджету на утримання районних закладів – 4,1 

млн. грн., у тому числі: - на функціонування ЦПМСД та ЦРЛ – 1,007 

млн.грн., - пільговий проїзд – 60, 0 тис. грн., територіальний центр 

соціального обслуговування – 1,0176 млн.грн., - утримання закладів культури 

– 1,1546 млн.грн., - соціальний захист – 133, 7 тис.грн. 

У порівнянні з іншими ОТГ (наприклад, Бобринецька), де передача коштів до 

районного бюджету відсутня. 

Розвиток інфраструктури та благоустрій території громади 

- Для забезпечення потреб комфортного проживання людей по вул. Перемоги 

(б.№22-30) було прокладено 130 м. водогону, відновлено водопостачання та 

підключено домоволодіння; 

- Для підтримки здорового способу життя, спортивного виховання дітей та 

молоді, стимулювання занять фізичною культурою було проведено роботу по 

реконструкції стадіону селища: облаштовано волейбольний майданчик, 

встановлено новий паркан (вздовж вулиці Шевченка), нові ворота. В 

подальшому планується відновлення футбольного поля та встановлення 

бігових доріжок: 

- Відновлено мережу вуличного освітлення в с. Голубієвичі. Всього 

відновлено 18 світлоточок. Виконані роботи по влаштуванню зовнішнього 

освітлення вулиць Набережна, Молодіжна, Садова та Центральна в 

Голубієвичах; 

- З метою енергоефективного освітлення встановлено два вуличні ліхтарі на 

сонячних батареях по вул. Шкільній та пров. Вишневому (вартість 

комплектів склала 60 тис. грн.) 

- Відновлено освітлення вулиць Першотравнева та Перемоги в межах КТП – 



273, 331. Встановлено 13 сучасних світлодіодних LED-світильників; 

- Проведено реконструкцію парку в центрі селища, встановлено пішохідні 

доріжки із фігурних елементів мощення та встановлено нові лавки (вартість 

робіт склала 195 тис. грн.); 

- В с. Голубієвичі встановлено сучасний дитячий ігровий майданчик та 

тренажери. Набір обладнання майданчика включає в себе ігрові елементи для 

різних вікових груп дітей (вартість набору обладнання склала 50 тис. грн.); 

- В с. Антонівка встановлено новий майданчик для дітей,щоб їх дозвілля 

було зручним та безпечним (вартість набору обладнання склала 50 тис. грн.); 

- В Голубієвицькій амбулаторії замінено вхідні двері та вікна на сучасні 

ПВХ- конструкції з енергозберігаючими склопакетами в кімнатах, де 

проводиться прийом громадян; 

- Розпочато рух автобусного маршруту «Голубієвичі – Компаніївка» для 

зручності пересування сільських жителів Компаніївської об’єднаної громади; 

- Проведені роботи з відновлення дебіту водозабірних свердловин в смт. 

Компаніївка та с. Голубієвичі (вартість робіт склала 191 тис.грн.); 

- Проведено ремонт водопропускного лотка по вул. Набережна смт. 

Компаніївка (вартість робіт склала 197 тис. грн.); 

- Влаштовано огорожу біля пам’ятника ліквідаторам ЧАЕС в с. Голубієвичі 

(вартість склала 40 тис. грн.); 

- З метою створення належних та безпечних умов для очікування жителями 

селища громадського транспорту за кошти бюджету селищної ради придбано 

та встановлено павільйон автобусної станції (вартість склала 116 тис. грн.); 

- Для перевірки якості продукції тваринного походження перед продажем її 

населенню придбано та встановлено на території ринкової площі приміщення 

лабораторії ветеринарної експертизи (вартість придбання склала 135 тис. 

грн.); 

- Для зручності населення встановлено 4 павільйони для очікування 

громадського транспорту; 

- Проведено реконструкцію та підключення мереж вуличного освітлення по 

вул. Молодіжна с. Живанівка (вартість робіт склала 54 тис. грн.); 

- Оскільки значна частина доріг громади потребує ремонту дорожнього 

полотна селищною радою вживалися заходи щодо покращення стану доріг. 

Так протягом звітного періоду проведено наступні роботи з ремонту доріг: 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру с. Антонівка (вартість 

робіт склала 200 тис. грн.); 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги с. Антонівка 

(вартість робіт склала 200 тис. грн.); 

- Поточний ремонт дорожнього покриття провулку між вул. Лугова та вул. 



Степова в смт. Компаніївка (вартість робіт склала 33 тис. грн.) ; 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кігіма смт. Компаніївка 

(вартість робіт склала 91 тис. грн.) ; 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Яновського смт. 

Компаніївка ; (вартість робіт склала 196 тис. грн.) 

- Поточний ремонт дорожнього покриття провулку Вишневий 

смт.Компаніївка (вартість робіт склала 199 тис. грн.) ; 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Валі Котика с. Антонівка 

(вартість робіт склала 178 тис. грн.); 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку між вул. Яновського та 

вул. Вишнева (вартість робіт склала 192 тис. грн.); 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишнева смт. Компаніївка 

(вартість робіт склала 70 тис. грн.); 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна смт.Компаніївка 

(вартість робіт склала 833 тис. грн.); 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна, смт. Компаніївка 

(вартість робіт склала 193 тис. грн.); 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Паркова смт. Компаніївка 

(вартість робіт склала 197 тис. грн.); 

- Поточний ремонт дорожнього покриття провулку між вул. Дружби та вул. 

Перемоги смт. Компаніївка (вартість робіт склала 80 тис. грн.); 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Дружби смт. Компаніївка 

(вартість робіт склала 72 тис. грн.); 

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка смт. Компаніївка 

(вартість робіт склала 118 тис. грн.). 

Всього виконано ремонтних робіт дорожнього покриття на загальну суму 

2850533 грн. 

- В зимовий період проводилось розчищення основних центральних доріг до 

важливих соціальних об'єктів селища, складних ділянок доріг житлових 

вулиць селища, було забезпечено стабільний рух автотранспорту на дорогах, 

що на території селищної ради. Дорожнє покриття розчищувалося та 

оброблялося протиожеледними сумішами. Про це подбали працівники 

комунального підприємства «Благоустрій». Техніка та люди були задіяні на 

чергуванні цілодобово. Дані роботи потребували значних матеріальних та 

фізичних затрат. 

ОСВІТА 

Для задоволення освітніх потреб населення в громаді функціонують 4 

загальноосвітні навчальні заклади, у яких здобувають освіту 645 учнів. 



Заклади налічують 84 педагогічних працівників та 58 технічних працівників. 

На території громади функціонують 3 заклади дошкільної освіти, в яких 

виховується 216 дітей. Заклади налічують 20 вихователів та 29 чоловік 

технічного персоналу. 

За звітний період: 

- Встановлено нову огорожу КЗ «Компаніївське НВО», встановлено двоє 

нових воріт; 

- Оновлено харчоблок КЗ «Компаніївське НВО»: встановлено дві нові 

електроплити вартістю 26 тис. грн., встановлено нову потужну витяжну 

систему; 

- Придбано шкільні меблі для КЗ «Компаніївське НВО» на суму 163 тис. грн.; 

- Встановлено комплекс вхідних дверей КЗ «Компаніївське НВО»; 

- Було встановлено 23 віконних ПВХ- конструкцій з енергозберігаючими 

склопакетами в Живанівському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»; 

- розпочато реконструкцію частини приміщення Живанівського відділення 

КЗ «Компаніївське НВО» під дошкільний навчальний заклад (вартість робіт 

склала 1,5 млн.грн.), виготовлено проектно – кошторисну документацію під 

комплекс «Школа – дитячий садок», Живанівська філія; 

- В Компаніївській ЗОШ І-ІІ ст. встановлено нову огорожу, яка відділяє 

проїзну частину дороги від території школи. (Вартість склала 95 тис. грн.). 

Також на території навчального закладу облаштовано дитячий майданчик для 

школярів; 

- Відремонтовано покрівлю Голубієвицької ЗОШ І-ІІІ ст., проведено 

благоустрій пришкільної території шляхом вимощення з асфальту навколо 

будівлі. Виконані роботи забезпечують безпечні умови для учнів і 

покращують естетичний вигляд школи. 

- Для харчоблока Голубієвицької ЗОШ І-ІІІ ст. придбано та встановлено 

сучасну електроплиту; 

- Придбано меблі для класних кімнат на суму 143 тис. грн.; 

- Закуплено дидактичний матеріал та сучасні меблі «Нової української 

школи» для загальноосвітніх закладів громади; 

- Придбано оснащення та засоби навчання, мультимедійні засоби для 

кабінетів природничого циклу загальноосвітніх навчальних закладів; 

- Замінено покрівлю навчального закладу, складського приміщення та 

підвалу в дошкільному освітньому закладі №2 «Колосок», що покращить 

матеріально - технічний стан і знизить затрати на опалення в холодну пору 

року та створить комфортне перебування дітей у закладі; 

- Замінено двері в будівлі дошкільного навчального закладу № 1 «Пролісок»; 



- Придбано для дошкільних навчальних закладів вісім кварцових ламп для 

профілактики дитячих захворювань. 

Культура 

Селищна рада не стоїть осторонь підтримки та розвитку культури. Жоден 

культурно-масовий захід в нашому селищі не проводиться без концертних 

програм за підтримки селищної ради. 

Маючи на балансі осередки культури, де працюють художні колективи, 

народно-аматорські групи, фольклорні колективи, музичні гурти жителі 

нашого селища мають можливість долучатися до чарівного світу мистецтва. 

Всі колективи беруть активну участь у багатьох селищних, районних, 

обласних та Всеукраїнських заходах художньої самодіяльності. 

Для відзначення державних свят, проведення соціально-культурних заходів, 

збереження історичних, національних традицій, вшанування ветеранів 

Великої Вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників АТО, 

пенсіонерів проводиться робота з організації святкування. 

Для розвитку культури та творчості громади селищною радою було 

закуплено сценічні костюми для районного будинку культури, меблі та 

жалюзі в приміщення для дозвілля мешканців селища. Також були придбані 

сценічні костюми для аматорів Живанівського будинку культури. 

За звітний період проведено ряд заходів, а саме: 

- проведення заходів до Дня святого Миколая, новорічних заходів, урочисте 

відкриття новорічної ялинки в селищі, святкування Нового року в с. 

Живанівка; 

- народні гуляння з нагоди святкування Масляної; 

- вшануванні роковин на майдані; 

- проведення заходів до дня матері; 

- мітинг з нагоди вшанування пам’яті жертв аварії на ЧАЕС в с. Голубієвичі; 

- піклування про дітей інвалідів – благодійний марафон «Великодній кошик»; 

- урочистості в нагоди Дня перемоги; 

- святкування Дня народження селища; 

- відзначення свята маленьких громадян нашої громади – Дня захисту дітей; 

- привітання медичних працівників з їх професійним святом та вручення 

сертифікату на придбання матеріалів; 

- святкові розважальні заходи до Дня Івана Купала; 

- відзначення Дня молоді; 

- відзначення Дня прапора та Дня Незалежності України; 

- привітання зі святом Першого дзвоника школярів нашої громади; 

- відзначення Дня людей похилого віку; 



Охорона здоров’я 

Було заплановано та надано субвенцію районному бюджету для охорони 

здоров’я . 

Медичну допомогу жителям громади надають амбулаторія с. Голубієвичі та 

Живанівський ФАП, яким надається фінансова та матеріальна допомога. 

Соціальний захист 

З метою надання соціальної підтримки мало захищеним верствам населення 

громади селищною радою розроблено та впроваджено в дію ряд програм: 

«Програма соціальної підтримки молоді, захисту дитинства, розвитку 

педагогічної, культурно – масової роботи, профілактики алкоголізму, 

правопорушень «Молодість Компаніївки»; «Програма оздоровлення і 

відпочинку дітей, молоді, та сімей з дітьми на 2017 – 2020 рр.»; «Заходи 

щодо попередження насильства в сім”ї на 2018-2019 рр.», «Заходи щодо 

реалізації концепції соціального захисту бездомних громадян на 2018-2019 

рр.» та ряд інших програм. 

В межах вказаних програм проводилися виплати разової грошової допомоги 

жителям громади, виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам 

АТО, виплата допомоги на лікування та інші виплати. 

На виконання програми оздоровлення дітей було виділено з бюджету кошти 

в розмірі 255 тис. грн. для оплати путівок в дитячі табори. 

Селищною радою профінансовані компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. 

Фізична культура та спорт. 

З метою визначення та забезпечення реалізації першочергових та 

перспективних заходів, спрямованих на формування моделі розвитку 

фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах 

розроблено «Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 

рр.» 

На території громади діють спортивні команди. На утриманні селищного 

бюджету знаходяться дві футбольні команди: «Стафф» - районна, яка 

постійно бере участь у чемпіонаті району з футболу, «Дружба» є учасником 

обласних змагань, чемпіонату області з футболу. Щоб підтримати та 

заохотити активних спортсменів, які відстоюють честь громади на різних 

рівнях постійно виділяється транспорт для поїздок на змагання, які 

проходять за межами громади та надається фінансова підтримка. 

Проводиться підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 



здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, виділялися кошти 

для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту. Придбавався спортивний інвентар для ФСТ «Колос». 

На закінчення хочу подякувати моїй команді, виконавчому комітету, 

депутатам селищної ради, керівникам підприємств, установ та організацій, 

громадським організаціям, всім жителям нашої громади, хто підтримував і 

допомагав селищній раді у виконанні заходів по соціально-економічному 

розвитку, хто не словами, а справами доводив свою небайдужість до 

становлення і розвитку нашої громади. Хочеться побажати всім нам й у 

подальшому спільно вирішувати всі проблеми, які в нас є, але це можливо 

лише тоді, коли кожен з нас буде відноситись до селища в цілому як до своєї 

домівки. А ми зажди налаштовані на плідну співпрацю та на діалог з усіма, 

хто бажає щось зробити для себе і свого селища. 

Я переконаний, що спільними зусиллями, усі разом, ми зможемо забезпечити 

належний економічний і соціальний розвиток селища та покращити добробут 

наших односельчан. 

 


