
ЗВІТ 

Компаніївського селищного голови Олександра Маслюкова за 2019 рік 

 

     Шановні жителі  громади та присутні! 

Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні є 

підзвітність та відповідальність перед жителями . Відповідно до статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проводиться звіт про  

роботу, діяльність ради та її виконавчих органів перед територіальною 

громадою. 

Отож, позаду рік нашої з вами спільної роботи, і я, як селищний голова, 

звітую перед вами про зроблене в 2019 році.  

Цей період роботи Компаніївської селищної ради був насиченим: були 

і перемоги і невдачі, але найголовнішою цінністю є люди нашої громади, їх 

підтримка і непохитна віра в те, що всі труднощі буде подолано і наша громада 

буде зразком добробуту та економічного зростання. 

Нашу громаду було створено жовтні 2017 року, в 2018 було приєднано  

Першотравенську сільську раду . На початку 2019 року нами розпочато процес 

приєднання Софіївської сільської ради , а саме сіл Покровка та Софіївка  (На 

даний час на території селищної ради розташовано десять населених пунктів – 

смт Компаніївка, села Живанівка, Громадське, Лужок, Голубієвичі, Антонівка, 

Першотравенка, Володимирівка, Вишнівка, Гордіївка). Загальна площа громади 

складає – 200,321 км
2
, чисельність населення – 5863 особи. 

Вся наша діяльність  будується планово. Головною формою роботи 

була і залишається сесійна діяльність. За звітний рік відбулось 12 пленарних 

засідань, на яких прийнято 325 рішень, в тому числі: земельних питань - 244 

питань, з організації діяльності виконавчого апарату - 5, з розвитку 

інфраструктури громади - 5, ухвалено бюджетних питань – 12 та 7 - питань 

стосовно прийняття та реалізації місцевих галузевих програм. 

Активно працював у звітному періоді і виконавчий комітет селищної 

ради. Протягом 2019 року було проведено 20 засідань виконкому, на яких 

розглянуто та прийнято 153 рішення. 

Важливу роль в роботі селищної ради займає взаємодія виконавчого 

апарату та депутатського корпусу. Протягом року виконавчий апарат 

здійснював організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-

технічне забезпечення діяльності селищної ради, постійних комісій, забезпечує 

взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами 

місцевого самоврядування. 

Компаніївська селищна рада здійснює свою діяльність відкрито і 

гласно. На офіційному сайті селищної ради систематично висвітлюється 

інформація про діяльність селищної ради, заходи, які проходять на території 

громади. 

Крім того, інформація про діяльність ради друкується на сторінках 

інформаційного бюлетеня «Компаніївський вісник». 

Це дає змогу громадськості оперативно ознайомлюватися з подіями, що 

відбуваються за участю керівництва та депутатів селищної ради, посадових осіб 

місцевого самоврядування, знайомитися з нормативними актами, що 

приймаються. 



 

Ключовими документами розвитку громади є: 

- селищний бюджет; 

- програма соціально-економічного розвитку Компаніївської ОТГ; 

- програма соціального захисту населення Компаніївської ОТГ,  

- місцеві галузеві програми. 

Узагальнюючим прогностичним документом є Програма соціально-

економічного розвитку Компаніївської об’єднаної територіальної громади, яка 

акумулювала всі нагальні потреби та проблеми громади. Дана програма  є 

умовою залучення державної інфраструктурної субвенції, субвенції на 

соціально економічний розвиток території  з державного бюджету місцевому 

бюджету. 

Протягом 2019 року у громаді  відбувалися заходи та роботи над 

створенням Стратегії розвитку Компаніївської селищної об’єднаної 

територіальної громади Кіровоградської області на 2019–2027 роки. 

09 серпня 2019 року  депутатами селищної ради затверджено дану 

Стратегію. 

Підготовка цього важливого документу відбувалась за участю 

представників адміністративних одиниць, які увійшли до складу Компаніївської 

селищної об’єднаної територіальної громади, депутатів, представників 

місцевих підприємств, приватних підприємців, громадських активістів, 

фахівців та органів місцевого самоврядування на підставі Партисипативної 

Моделі Стратегічного Планування Фонду Розвитку Місцевої Демократії 

(ФРМД) в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність (DOBRE)» яка фінансується USAID (США). Залучення широкого 

кола громадян до створення стратегічного плану розвитку ОТГ дозволило 

ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, 

забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. Дана 

Стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як 

«своя». Створений разом з громадою стратегічний план спрямовується на 

покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання 

суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади. У результаті роботи 

Компаніївська громада отримала документ, завдяки якому зможе раціонально 

організувати свою діяльність та стратегічно розподілити ресурси. 

Стабільність та економічний розвиток територіальної громади 

передусім залежить від наповнення бюджету. 

Правильно сформований бюджет – запорука процвітання громади. 

Річний план бюджету Компаніївської ОТГ на 2019 рік склав 59,59964 млн. 

гривень. 

За структурою бюджет громади складається з двох фондів (загального і 

спеціального) та міжбюджетних трансфертів (субвенція держбюджету та 

реверсна дотація).  

В 2019 році було заплановано отримати в місцевий бюджет підтримку 

від держави у вигляді медичної , освітньої субвенції, субвенції на розвиток 

інфраструктури та субвенцій з місцевого бюджету. 

 

 



 Планові надходження до загального і спеціального фондів з 

держбюджету у вигляді субвенцій склали: 21,829 млн. грн., в т.ч.: 

медична субвенція – 3 947,1 тис. грн., 

освітня субвенція – 14 051,869 тис. грн., (освітня субвенція для виплати 

заробітної плати педагогічним працівникам – 11 405,6 тис. грн., додаткова 

дотація для виплати заробітної плати технічним працівникам – 2 432,4 тис. грн., 

кошти на підтримку осіб з особливими освітніми потребами – 213,869 тис. 

грн.), 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 1 447,0 тис. грн., 

субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 1 486,334 тис. грн., 

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 202,220 тис. грн., 

інші субвенції – 695,348 тис. грн.( кошти отримані від сільських рад 

для забезпечення автобусів)  

Основні планові доходи на 2019 рік , згідно із бюджетною 

класифікацією, склали: 

Податок на доходи фізичних осіб – 20 120,029 тис. грн., 

Акцизний податок – 2 410,065 тис. грн., 

Єдиний податок – 5 706,0 тис. грн., 

Податок на майно – 6 526,9 тис. грн., 

Адміністративні збори та платежі – 638,7 тис. грн. 

Фактично, за 11 місяців діяльності громади у поточному році, бюджет 

виконано на 103,85% , бюджет за цей період склав 52 371,447 тис. грн. (станом 

на 29.11.2019 року). 

Загальний фонд без урахування трансфертів становить 31 268,486 тис. 

грн. (з урахуванням трансфертів– 51 300,626 тис. грн.). 

До спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло 1 070,821 

тис. грн.  

Розподіл видатків Компаніївської селищної ради на 2019 рік 

Загальна кількість капітальних видатків по ОТГ становить 7 134,667 

тис.грн. (здійснено касових видатків – 6878,898 тис.грн.). В розрізі по 

населених пунктах: 

смт Компаніївка – 3 451.9 тис грн. ; 

с.Голубієвичі – 1 947.8 тис грн.  

с.Першотравенка – 1 674. тис грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

Дуже важливим питанням в роботі селищної ради є земельні відносини. 

Виконком постійно здійснює контроль за використанням земель, в першу чергу 

з метою отримання додаткових коштів до бюджету. 

Станом на 01.12.2019 року по Компаніївській селищній раді укладено 

договорів оренди: 

- з фізичними особами – 59, сума орендної плати – 79,782 тис  грн.; 

- з юридичними особами – 78, сума орендної плати – 3460,486 тис грн. 

Селищною радою розглянуто 201 заяву щодо вирішення земельних 

питань. Прийнято 234  рішення по земельним питанням зокрема , з них: 

- дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства – 17 на 12,92 га в 

тому числі учасникам АТО та ООС - 5 на 7,5 га; 

- дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для випасання худоби в оренду – 7 на 117,3806 га в тому числі 

об’єднанню громадян 3 на 112,0 га; 

- дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) – 10   на  1,77 га; 

- дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів – 12  на 0,0785 га; 

- дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва – 2  на 0,20 га; 

- передано в постійне користування державному підприємству 

«Компаніївське лісове господарство» 4 ділянки на 13,7236 га та надано дозвіл 

на складання проектно-технічної документації на 1 ділянку  на  97,6542 га; 

- надано дозволи на розробку проектно-технічної документації ВСК 

«Колос» на 6 ділянок господарських дворів на 42,2689 га; 

- затверджено матеріали по інвентаризації земельної ділянки 

Першотравенської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів загальною площею 

2,7 га; 

- надано 2 дозволи на проведення інвентаризації земельних ділянок для 

розміщення Голубієвицької загальноосвітньої школи та Першотравенського 

ФАПу. 

Згідно виготовленої землевпорядної документації на протязі року 

передано у власність 67 земельних ділянок. З них для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) 30 ділянок на 4,4432 га та 20 ділянок на 18,7721 га в 

межах населених пунктів селищної ради та за межами, в тому числі учасникам 

АТО та ООС 11 ділянок загальною площею 14,6748 га сільськогосподарських 

угідь. Для ведення індивідуального садівництва 8 ділянок на 0,5951 га. Для 

будівництва індивідуальних гаражів 9 ділянок на 0,068 га. Прийняття даних 

рішень дає можливість громадянам оформити право власності на земельні 

ділянки. Громадяни після приватизації знають чіткі межі своїх земельних 

ділянок та сплачують земельний податок. Учасники АТО та ООС звільнені від 

сплати земельного податку. 



Затверджено проектно-технічну документацію та передано у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 3 ділянки. 

Прийнято 2 рішення про припинення права користування в зв’язку з 

добровільною відмовою громадян від користування земельними ділянками. 

Постійною комісією  з питань ЖКГ та комунальної власності, питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

Компаніївської  селищної ради розглянуто 3 заяви щодо вирішення спірних 

питань по межам земельних ділянок. 

31 січня 2018 року уряд прийняв розпорядження «Про передачу 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність об'єднаних територіальних громад». Розпорядження 

уряду важливе з кількох причин: контролювати надходження від плати за 

оренду землі за межами населеного пункту та земельного податку з неї, мати 

можливість погоджувати передачу земельних ділянок державної власності у 

власність або користування. За цей період Компаніївською селищною радою 

прийнято у комунальну власність 3606,9084 га сільськогосподарських угідь у 

2018 році та 30,0828 га сільськогосподарських угідь у 2019 році. 

Систематично проводяться перевірки дотримання земельного 

законодавства. 

ОСВІТА 

На території Компаніївської ОТГ функціонує три заклади дошкільної 

освіти.  

Проживає 320 дітей віком від 0 до 6 років, з яких 199 – відвідує заклади 

дошкільної освіти. 

Усіма формами дошкільної освіти охоплено 63% вихованців. 

Для забезпечення рівних стартових можливостей дітей 6-го року життя 

у закладах освіти об’єднаної громади проводиться цілеспрямована робота. 

Дошкільною освітою охоплено 100 % дітей п’ятирічного віку (76 дошкільнят). 

На 100 місць у закладах освіти перебуває 104 особи. 

Планується відкриття додаткової групу у Компаніївському 

комунальному дошкільному навчальному закладі №1 «Пролісок» на 20 місць та 

реорганізація комунального закладу освіти Голубієвицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  із створенням дошкільного відділення  на 20 місць. 

Отримано експертний звіт  на проектно-кошторисну документацію 

щодо реконструкції Голубієвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під 

«школа-дитячий садок» в с.Голубієвичі. 

У Компаніївській селищній об’єднаній територіальній громаді 

нараховується чотири заклади загальної середньої освіти (юридичні особи), з 

них два заклади загальної середньої освіти - сільські. Навчається 752 школяра 

(156 учнів - в селах),  58 класів . З них одна опорна школа та одна філія, з яких: 

1 філія – І-ІІ ступенів. У опорних школах-філіях навчається 443 учня (377/66).  

 

Середня наповнюваність класів 13 учнів. 

У 2019-2020 навчальному році інклюзивним навчанням охоплено 13 

дітей у трьох закладах освіти. 

 



Для забезпечення профілізації у закладах освіти протягом 2018/2019 

н.р. викладались такі профільні предмети:  

Голубієвицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської 

селищної ради – українська мова і література; 

Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської 

селищної ради – історія, технології; 

Комунальний заклад «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» 

Компаніївської селищної ради  – українська мова і література, історія. 

На профільному навчанні навчаються 69 учнів 10-11 класів закладів 

освіти: 

Голубієвицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської 

селищної ради – 17 учнів,  

Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської 

селищної ради – 14 учнів,  

Комунальний заклад «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» 

Компаніївської селищної ради – 38 учнів. 

Заклади загальної середньої освіти об’єднаної територіальної громади 

забезпечені комп’ютерною технікою: 6 навчальних комп’ютерних комплексів, 

120 комп’ютерів, 5 інтерактивних комплексів (інтерактивна дошка + 

мультимедійний проектор), 5 екранів + мультимедійний проектор, 100% 

підключені до мережі Інтернет. 

У 2019 році придбано мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, 

мультимедійний проектор та ноутбук вчителя) для кабінету біології 

комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської області на умовах 

співфінансування. 

Перші класи повністю забезпечені комп’ютерною технікою, меблями, 

дидактичними засобами навчання, підручниками відповідно до Концепції 

«Нова українська школа». 

У 2019-2020 навчальному році позашкільною освітою охоплено 462 

вихованці, що становить 61 %. 

На базі Центру позашкільної освіти комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об’єднання» функціонують 20 гуртків та 26 

груп. 

Учні закладів освіти об’єднаної територіальної громади з числа дітей 

пільгових категорій, у тому числі – дітей учасників АТО – 100% забезпечені 

безкоштовним харчуванням. 

144 учня сільських закладів освіти об’єднаної територіальної громади, 

які проживають за межею пішохідної доступності, 100% забезпечені підвозом 

протягом 2019-2020 н.р. 

У ІІІ квартал 2019 рік придбано автобус спеціалізований шкільний 

ATAMAN D093S2 на 32 посадкових місця, вартістю 1 848  тис. грн., для 

підвезення учнів комунального закладу освіти Голубієвицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів. 

Підвіз здійснюється з 30.09.2019 року: с. Антонівка – 20 школярів, с. 

Софіївка – 5 школярів та 2 педагогічних працівника. 



З метою поліпшення технічного стану закладів освіти, підтримки 

сталого функціонування їх під час проходження опалювального сезону було 

виконано такі роботи: 

проведено поточні ремонти приміщень закладів загальної середньої 

освіти (110 тис. грн), закладів дошкільної освіти (99,9 тис. грн); 

встановлено витяжні шафи на харчоблоках Голубієвицької 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів (6,5 тис. грн), Живанівської філії 

комунального закладу «Компаніївське НВО» Компаніївської селищної ради (6,5 

тис. грн); 

встановлено мийні ванни та витяжна шафа на харчоблоці 

Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (13 тис. грн); 

проведено капітальний ремонт баскетбольного майданчику на території 

КЗ «Компаніївське НВО» (725, 1 тис. грн); 

проведено капітальний ремонт котельні Першотравенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (1499,147 тис. грн); 

системи опалення підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період. 

У котельні КЗ «Компаніївське НВО» проведено гідрохімічне очищення 

системи опалення корпусів 2, 3, 4, встановлено насоси в котельні (199,797 тис. 

грн) та гідрохімічне очищення системи опалення корпусу 1 і Живанівської філії 

(99,998 тис. грн). 

Всі котельні закладів освіти об’єднаної територіальної громади готові 

до роботи в опалювальному сезоні 2019-2020 навчального року, паливом 

забезпечені. 

У жовтні 2019 року в усіх закладах загальної середньої освіти ОТГ 

проведено електротехнічні виміри опору контуру заземлення та опору ізоляції 

електромережі (15,0 тис.грн.), а у червні 2019 року -  у всіх закладах дошкільної 

освіти (12,0 тис.грн.). 

Для виконання протипожежних заходів у закладах освіти ОТГ 

використано з початку 2019 року 38тис. грн . 

У даний час проводяться роботи по монтажу системи пожежної 

сигналізації в старому корпусі КЗ «Компаніївське НВО». 

Протягом 2019 року проводилося фінансування об’єктів спільного 

користування: Компаніївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 

21, 0 тис грн. 

 

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 
Від моменту створення громади її культурний розвиток демонструє 

високий рівень активності й налагодженості роботи у даній сфері.  

Протягом 2019 року в об’єднаній територіальній громаді було 

здійснено ряд планових, системних заходів, що кардинально змінили політику 

розвитку галузі культури та позитивно позначились на її діяльності. 

В громаді функціонує 2 заклади культури, а саме: Живанівський та 

Першотравенський сільські Будинки культури.  

 

 

 

 



Велика увага в Компаніївській ОТГ приділяється розвитку фізичної 

культури і спорту, що є запорукою здоров’я мешканок та мешканців громади, 

особливо її молодшого покоління. Фізична культура і спорт є складовою 

частиною освітнього процесу підростаючого покоління. 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.». 

Протягом 2019 року для підтримки здорового способу життя, 

спортивного виховання дітей та молоді, стимулювання занять фізичною 

культурою було: 

побудовано та облаштовано спортивний майданчик для міні - футболу 

зі штучним покриттям , на території КЗ «Компаніївське НВО» побудовано та 

облаштовано баскетбольне поле зі штучним покриттям. Кожен охочий може 

завітати та займатися улюбленим видом спорту. В цьому році вперше на 

майданчику для міні - футболу зі штучним покриттям відбувся чемпіонат 

району серед аматорських команд. 

Компаніївська ОТГ не стоїть осторонь підтримки та розвитку галузі 

культури в громаді. 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 

Другої світової 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. Здійснюється 

фінансування на утримання музичної школи, бібліотек.  

Протягом року в Компаніївській ОТГ забезпечено надання якісних 

культурно-мистецьких та інформаційно-просвітницьких послуг населенню, 

підготовку та проведення соціально важливих культурно-мистецьких заходів 

регіонального рівня. 

На видатки по культурі по об’єктам, що є власністю селищної ради, 

передбачено 790,880 тис. грн. Крім того передбачено надання субвенції на 

підтримку закладів культури Компаніївського району (заробітна плата, 

енергоносії, придбання паливного матеріалу на РБК – 426,81 тис  грн., на 

району дитячу бібліотеку та районну дорослу бібліотеку – 740,5 тис.  грн., на 

утримання музею – 74,2 тис  грн., центру дитячої на юнацької творчості – 

680,2тис. грн. 

 

 



МЕДИЦИНА. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

В Компаніївській громаді проживає біля 1800 молодих осіб віком від 14 

до 35 років, що становить 30% від загальної кількості населення ОТГ. Загальна 

чисельність дітей віком від 0 до 6 років складає 320 осіб. 

Службою у справах дітей та соціального захисту Компаніївської ОТГ 

постійно здійснюється відповідна соціальна робота з сім’ями та особами, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. Постійно проводяться щотижневі 

профілактичні заходи (рейди) з метою своєчасного виявлення дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, недопущення соціального 

сирітства. 

З метою надання соціальної підтримки малозахищеним верствам 

населення громади селищною радою розроблено та впроваджено в дію ряд 

програм. 

В межах прийнятих програм проводяться виплати разової грошової 

допомоги жителям громади, виплати одноразової матеріальної допомоги 

учасникам АТО, оплата путівок на санаторно-курортне лікування ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС, виплати допомоги на лікування та інші виплати.  

Забезпечено якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у 

пришкільних таборах Компаніївської ОТГ – в 2019 році оздоровлення 

проведено для 473 дітей в 5 пришкільних таборах, виділено кошти в сумі 167,4 

тис. грн. Під час проведення літньої оздоровчої кампанії в 2019 році за кошти 

місцевого бюджету до оздоровчого закладу - табір «Богатирьонок» Одеської 

області було направлено 23 дитини пільгових категорій (195,5 тис. грн.). Під 

час проведення літньої оздоровчої кампанії в 2019 році за кошти державного 

бюджету до оздоровчих дитячих закладів було направлено 7 дітей пільгових 

категорій. 

Учні закладів освіти об’єднаної територіальної громади з числа дітей 

пільгових категорій, у тому числі – дітей учасників АТО – 100% забезпечені 

безкоштовним харчуванням. 

Із бюджету громади фінансується утримання закладів соціального 

захисту - територіального центру: передбачено на заробітну плату працівників, 

енергоносії, паливно-мастильні матеріали для соціального таксі – 1439,8 тис. 

грн.; на пільгове перевезення окремих категорій людей – 47 тис  грн.,  на 

підтримку селищної організації «Ветеран» - 140,1 тис грн. 

Забезпечено взаємодію з громадськими організаціями інвалідів, 

ветеранів у питаннях дотримання прав осіб з інвалідністю, ветеранів та інших 

соціально вразливих категорій громадян. 

В галузі охорони здоров’я передбачено надання субвенції районному 

бюджету для забезпечення відповідних видатків комунальному 

некомерційному підприємству «Компаніївська центральна районна лікарня» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області – 25 тис  грн., для 

здійснення заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

(забезпечення інсуліном) – 50 тис  грн., придбання туберкуліну для прививання 

наймолодших членів громади – 49,2тис.грн, та комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Компаніївської 

районної ради Кіровоградської області – 181,634 тис грн. Медичну допомогу 

жителям громади надають: амбулаторія с. Голубієвичі, Живанівський 



фельдшерський пункт та Першотравенський фельдшерський пункт, яким 

надаються субвенції з селищного бюджету для забезпечення відповідних 

видатків.  

 

ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЖКГ 

Основний напрям діяльності цього року було звернуто на покращення 

інфраструктури та благоустрою населених пунктів, здійснення капітальних 

ремонтів доріг та тротуарів. 

Протягом 2019 року у напрямку розвитку інфраструктури, дорожнього 

господарства та благоустрою території громади були виконані наступні роботи:  

- в рамках муніципального співробітництва відкрито новий автобусний 

маршрут з пасажирського перевезення жителів сіл Софіївка, Виноградівка, 

Водяне до селища Компаніївка, також підтримується автобусне сполучення с. 

Інженерівка – смт Компаніївка; с. Губівка – смт Компаніївка  (автобус БАЗ-

2215   15 місць). В кінці 2018 року за кошти субвенції на соціально-

економічний розвиток окремих територій було придбано автобус (ПАЗ-3205   

24 місця). Організовано автобусний маршрут з с. Голубієвичі, автобус курсує 

по графіку: 4 дні на тиждень 2 рази на день - постійно. Всього надано послуг на 

суму 87,666 тис. грн. 

Продовжується постійне забезпечення автобусним сполученням с. 

Живанівка - смт Компаніївка та віддаленого району Залісся смт Компаніївка 

(автобусом ПАЗ-4234  31 місце), продовжується підвезення дітей з цього 

району до школи.  

Дані маршрути не являються прибутковими, тому КП «Благоустрій» 

отримує субвенцію від сільських рад на утримання автобуса (паливо та з/ч); 

У 2019 році проведено реконструкцію та підключення мереж 

вуличного освітлення по вул. Молодіжна с. Живанівка (вартість робіт склала 54 

тис. грн.); 

- відновлено мережу зовнішнього освітлення із встановленням 

енергозберігаючих ламп по вул. Лугова, пров. Вишневий, вул. Яновського смт 

Компаніївка; 

- в центральному сквері селища встановлено 10 металевих опор, на 

яких по 2 сучасні LED-лампи для зовнішнього освітлення; 

- у  с. Першотравенка Компаніївської ОТГ на вулицях Молодіжна та 

Миру (частково) з’явилося модернізоване вуличне освітлення,  всього 

встановлено 19 сучасних якісних та економних LED-світильників; 

Протягом року виконано монтажні роботи з влаштування зовнішнього 

освітлення футбольного та баскетбольного поля зі штучним покриттям, також 

на прохання мешканців житлових вулиць Компаніївки в проблемних місцях для 

покращення якості освітлення були встановлені додаткові LED- світильники на 

існуючих мережах освітлення.  

Силами комунального підприємства постійно проводиться технічна 

підтримка в робочому стані раніше влаштованого зовнішнього освітлення (а це 

вже більше ніж 900 світлоточок від 40 КТП ОТГ); 

Протягом звітного періоду проведено  роботи з Капітального ремонту 

дорожнього покриття по вул. Вишнева смт Компаніївка (І черга ) (вартість 

робіт склала 2203,71 тис. грн.).  



 

Протягом року  організовуються та проводяться роботи з благоустрою, 

в рамках яких працівники комунальних підприємств разом з жителями селища, 

працівниками установ, організацій, прибирають парки, сквери, очищають водні 

джерела, проводять ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджують 

зелені насадження. 

Працівниками КП «Благоустрій смт Компаніївка», за підтримки 

депутатів селищної ради та жителів смт Компаніївка, проводиться ремонт 

колодязів громадського водопостачання, а саме було закуплено 16 шт. верхніх 

кришок для колодязів в смт Компаніївка (всього на суму 50 тис. грн.). Наразі 

роботи по ремонту колодязів питного водопостачання не завершені та тривають 

далі, всього на території селища таких колодязів більше 75 шт. 

   

КП «Благоустрій смт Компаніївка» постійно забезпечує безперебійне 

надання житлово-комунальних послуг з вивезення сміття від населення, 

суб’єктів підприємницької діяльності та організацій ОТГ. Всього надано послуг 

населенню на 130,493 тис. грн.; підприємствам, організаціям на 8,456 тис. грн. 

проведено паспортизацію місць видалення твердих побутових відходів та  

укладена угода  для упорядкування сміттєзвалищ шляхом підгортання . 

 

На початку 2019 року за кошти державної субвенції на соціально-

економічний розвиток окремих території для комунального підприємства 

придбано вантажний автомобіль ГАЗ 3302, таким чином вивезення сміття 

здійснюється підприємством власними силами без залучення суб’єктів 

господарювання, з вересня 2019 року під час вивезення сміття працює два 

вантажника, що дає можливість проводити роботи без участі господарів 

домогосподарств. 

З липня 2019 року на території ОТГ в штаті комунального 

підприємства працює інспектор з благоустрою, який здійснює свою діяльність 

згідно Положення про інспекцію з благоустрою Компаніївської ОТГ. 

Павільйон автостанції «Компаніївка» працює в режимі залу очікування, 

на даний час селищною радою всі необхідні документи направленні в ДП 

«Укртрансбезпека» (м. Київ) для акредитації автостанції. 

Проводиться обслуговування ринкового майнового комплексу смт 

Компаніївка, ринковий збір склав 53,878 тис. грн. 

Встановлено павільйон для проведення аналізу продуктів що 

реалізовуються , переданий в користування . 

В кінці 2018 року за кошти державної субвенції на розвиток 

інфраструктури ОТГ були закуплені та встановлені в 2019 році нові садово-

паркові меблі: лавки, урни та паркові ліхтарі. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dsbt.gov.ua/


ГРОМАДСЬКІСТЬ. УПРАВЛІННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

Надзвичайно велику увагу приділено роботі з громадськістю. За рік 

було проведено зустрічі, збори, громадські слухання на важливі питання 

розвитку громади. 

Компаніївська об’єднана територіальна громада в рамках міжнародного 

технічно-економічного співробітництва уклала Протокол про співробітництво з 

Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі 

Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні.  

Метою програми «DOBRE» є спрямовувати більшу частину своєї 

технічної та фінансової допомоги на місцевий рівень, даючи можливість 

новоствореним об’єднаним територіальним громадам краще управляти 

ресурсами, збільшити якість державних послуг, стимулювати розвиток місцевої 

економіки та збільшити рівень залучення громадян. 

В межах програми для керівництва, посадових осіб, профільних 

спеціалістів, молоді, членів громади були організовані та проведені тренінги, 

навчальні семінари, заняття, баркемпи, фестивалі, конференції з різних 

напрямків. А саме:  

- навчання за унікальною програмою Академії лідерства, Академії 

Жіночого Лідерства; 

- анкетування - дослідження умов життя та якості громадських 

послуг у Компаніївській об'єднаній територіальній громаді; 

- проведено вимірювання Індексу спроможності місцевого 

самоврядування (PMCI); 

- консультації у напрямках: компоненти «Прозорі бюджети», 

«Антикорупційні механізми в ОТГ», «Фінансова доброчесність в ОТГ», 

«Гендерно - орієнтовне бюджетування», «Підвищення ефективності здійснення 

закупівельної діяльності ОТГ»; 

- міжмуніципальне співробітництво; 

- розробка програми Місцевого Економічного Розвитку; 

- розробка та реалізація Стратегії розвитку освіти та вивчення 

досвіду впровадження ініціатив в галузі освіти; 

- молодіжна політика в громаді; 

- співпраця з Агенцією сталого розвитку «Хмарочос» в напрямку 

«МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ ЗМІНЮЮТЬ ЖИТТЯ ГРОМАДИ». 

Вся моя команда прагне до ефективності та прозорості, якості та 

доступності в питаннях управління та наданні послуг. Жодної копійки з 

місцевого бюджету на навчання працівників ради, депутатів та громадських 

діячів не було витрачено – всі витрати здійснюються за рахунок партнерів-

донорів.  

Відділом надання адміністративних послуг ведеться прийом громадян 

та надаються консультації з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб, за звітний рік: 

- зареєстровано/знято з реєстрації місця проживання - 536 осіб; 

- видано довідок про реєстрацію місця проживання (форма 13) – 533; 

- внесено зміни назви вулиць у зв’язку з перейменуванням – 57 

громадянам; 

- надані відповіді на 137 запитів в установи та організації; 



- направлено на засідання виконавчого комітету 23 особи для 

притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення 

адміністративних правопорушень. 

 

 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В структурі апарату функціонує сектор економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій, яким за рік діяльності було підготовлено і подано 8 проектів 

різноманітного спрямування та характеру на можливі зовнішні джерела 

фінансування. 

Проекти громади, що фінансуються за кошти МТД: 

- швидкий грант: проект «Здоров’я жителів Компаніївської ОТГ» 

(стоматологічний кабінет амбулаторії в с. Голубієвичі); 

- інвентаризація – облаштування зали засідань: «Покращення роботи 

місцевого самоврядування через створення сучасних умов роботи вищого 

представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням широкого 

залучення громадськості»; 

- молодіжний проект: «Облаштування молодіжного творчого 

простору в смт Компаніївка Кіровоградської області»; 

- проект з Місцевого Економічного Розвитку; 

- проект по визначенню думки громадськості (отримано 3 планшети 

для опитування жителів громади);  

- проект по облаштування громадського простору в бібліотеці с. 

Голубієвичі; 

- проект випускниць жіночої академії лідерства по створенню 

«Progress-простору #Безобмежень»; 

-  проект з удосконалення надання послуги «Утримання та ремонту 

доріг та тротуарів Компаніївської селищної об'єднаної територіальної громади 

Кіровоградської області. 

 

Передбачено на фінансування об’єктів:  

- Компаніївський районний сектор УДСНС у Кіровоградській області – 

100.000 грн.; 

- Кіровоградський обласний військовий комісаріат: на виконання програми 

«Територіальна оборона на 2018-2023» роки для придбання засобів 

зв’язку – 15,252  тис грн.; 

- Військова частина А0680 Міністерства оборони України (3 полк): 

придбання будівельних матеріалів –30 тис  грн.; 

- Управління служби безпеки України в Кіровоградській області на 

придбання спорядження, паливно-мастильних матеріалів – 50 тис  грн.; 

- Компаніївське відділення поліції Долинского відділу поліції головного 

управління національної поліції в Кіровоградській області на придбання 

матеріалів – 50 тис.грн. 

 

 

 

 



 

 

Шановна громадо! 

Мій звіт подається з позиції того, як я зумів забезпечити роботу 

селищної ради загалом, кожного депутата, члена виконавчого комітету, 

зокрема, що зроблено для виборців.  

Як це мені вдалося – судити вам. Я готовий вислухати всі ваші 

зауваження і пропозиції і врахувати їх у подальшій спільній роботі.  

 

Переконаний, якщо депутати, члени виконавчого комітету і посадові 

особи місцевого самоврядування та виконавчої влади, усі керівники спільно 

посіють мудрість, терпіння, бажання працювати, то люди нашої громади 

пожнуть добробут, соціально-економічну стабільність та злагоду. 

Ще можна багато говорити, але… Ми знаємо свої слабкі місця, 

недоліки, які будемо виправляти. Проте, вся робота і моя, як голови, і 

виконавчого апарату у вас на очах. Я розумію свою особисту відповідальність 

перед громадою за кожне наше рішення, кожний наш практичний крок. 

Мешканці нашої селищної об’єднаної територіальної громади чекали і 

чекають від місцевої влади виважених рішень та позитивних результатів при 

вирішенні будь-яких питань життєдіяльності громади. 

Я завжди налаштований на плідну співпрацю та на діалог з усіма, хто 

бажає щось зробити корисне для свого села чи селища. Я вдячний усім, хто 

допомагав селищній раді в цей нелегкий період розвитку практичними 

справами, своїм досвідом, конструктивними порадами та об’єктивними 

зауваженнями. 

Закликаю всіх і надалі трудитися з повною віддачею на благо наших 

мешканців і переконаний, що тільки спільними зусиллями ми зможемо 

створити та розбудувати процвітаючу громаду. 

Я щиро вдячний за підтримку виборцям, депутатському корпусу, 

виконавчому комітету, жителям громади, громадським діячам – усім, хто 

висловлював розуміння та конструктивні поради. 

 

Дякую за увагу! 


