
  



Компаніївська об’єднана 
територіальна громада 

створена 29 жовтня 2017 року 



Компаніївська об’єднана 
територіальна громада 

 населення:  
5863 особи                                   

                                  площа: 
200,3км² 



Компаніївська ОТГ 
10 населених пунктів 

смт Компаніївка – адміністративний центр 

Компаніївка   4429  
Живанівка  429 
Громадське 21 
Лужок    56   
Голубієвичі  218   

Антонівка  77   

Першотравенка 372 
Вишнівка 92 
Володимирівка 122 
Гордіївка 47  



Компаніївська  ОТГ 

12 пленарних засідань 

прийнято 325 рішень 

244  

земельних 

5  
організаційна 

діяльність  
виконавчого 

апарату   

5  
розвиток 

інфраструктури 
громади  

12  
бюджетні  
питання 

7 
 місцеві 
галузеві 

програми  



Компаніївська  ОТГ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
селищної ради 

прийнято  

153 рішення 

проведено 

20 засідань  



Компаніївська  ОТГ 



Компаніївська  ОТГ 
17.12.2019 року польсько-українська 
експертна група розпочала роботу по 
доопрацюванні проекту Стратегії 
сталого розвитку ОТГ 
на 2019-2027 роки 

Стратегію сталого розвитку  
Компаніївської селищної об’єднаної 

територіальної громади Кіровоградської 
області на 2019 –2027 роки затверджено 

депутатами на 28 сесії селищної ради 
рішенням №604 від 09.08.2019 р. 



Компаніївська  ОТГ 
БЮДЖЕТ 2019 РІК 

 
доходи  59 млн 599 тис. 640 грн. 

 
ПДФО 

20 120,029 

 
акцизний податок 

2 410,065 

 
податок на майно 

6526,9 адмін. збори і платежі  
638,7 

кошти з держбюджету 
21829,871 

 
дотація в 

держбюджет  
404,0 

ремонт доріг  
2423,671   

іше 
193,1 

 
соцзахист 

578,057 

 
природоохоронні 

заходи 
110,5 

 
фізична 

культура і спорт 
36,0 

 
ЖКГ  

3075,26 

держуправління  
7740,424 

 
медицина 

3947,1 

субвенції в 
район 

 3898,344 

землеустрій 
32,3 

культура  
790,88 

єдиний  податок  
5706,0 

 
видатки   59 млн 599 тис. 640грн. 

інші  
2368,075 

 
освіта 

 
освіта 

36370,004 
 

тис.грн.  



Компаніївська  ОТГ 

медична 
субвенція 

3млн.947тис.грн. 

освітня субвенція 
14млн.52тис.грн. 

субвенція на 
забезпечення 
якісної освіти 

«НУШ» 
202тис.грн. 

субвенція на 
формування 

інфраструктури 
1млн.447тис.грн. 

інші субвенції 
695тис.грн. 

Субвенції 
з держави 

планові 
показники 

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2019 РІК 

субвенція на 
підвищення якості 

освіти  
1млн.486тис.грн. 

21млн.829тис.грн.  

БЮДЖЕТ 2019 РІК 



Компаніївська  ОТГ 

єдиний  
податок 

5млн.706тис.грн. 

акцизний 
податок 

2млн.410тис.грн. 

адміністративні 
збори і платежі 

638тис.грн. 

податок 
 на майно 

6млн.526тис.грн. 

податок на доходи 
фізичних осіб 

20млн.120тис.грн. 

основні 
доходи 

планові 
показники 

 59 599 640грн. 

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2019 РІК БЮДЖЕТ 2019 РІК 

кошти з 
держбюджету 

21млн.829тис.грн 



Компаніївська  ОТГ 

загальний фонд 
31млн.268тис.грн. 

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ 
на 29.11.2019  

виконано на 103,85%  
(52 млн.371тис.грн.)  

спеціальний  
фонд 

1млн.70тис.грн. субвенція з 
держбюджету 

20млн.032тис.грн. 





Компаніївська  ОТГ 
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

укладено договорів  
оренди земельних ділянок 

 на 01.12.2019 року 

з фізичними особами  
59 шт. 

на суму 79тис.грн. 

з юридичними особами 
78 шт. 

на суму 3млн.460тис.грн. 

розглянуто 201 заяву  
по земельним питанням  

прийнято 234 рішення 



Компаніївська  ОТГ 
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

передано у власність  
67 земельних ділянок, в т.ч.: 

для будівництва та 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарчих будівель  
30 ділянок (4,4432га) 

в межах населених 
пунктів та за межами  

20 ділянок (18,7721га) 

для індивідуального 
садівництва  

9 ділянок (0,5951га) 

для будівництва 
індивідуальних гаражів 

 9 ділянок (0,068га) 

для ведення с/г 
виробництва 3 ділянки 



Компаніївська  ОТГ 
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

в 2018 році  
3606,9084га. 

в 2019 році  
30,0828га. 

прийнято 2 рішення про припинення права 
користування земельними ділянками у зв'язку з 

добровільною відмовою  

прийнято  
у комунальну власність 
сільськогосподарських 

угідь  



Компаніївська  ОТГ 

всього проживає 
від 1 до 6 років  

320 дітей 

відвідує закладів 
дошкільної освіти  

199 дітей 

відвідує закладів 
дошкільної освіти  

76 дітей 
 (100% п'ятирічного віку) 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 



Компаніївська  ОТГ 

в смт 
Компаніївка  

596 

в селах 
громади  

156 
середня 

наповнюваність класів 
13 учнів 

ШКІЛЬНА ОСВІТА  

перебувають на інклюзивному  навчанні 
13 учнів 

навчається в школах 
всього 752 школярів 

В 58 класах 



Компаніївська  ОТГ 

Голубієвицька ЗОШ І-ІІІ ст. 
українська мова і література 

17 учнів 

Першотравенська ЗОШ І-ІІІст. 
історія і технологія 

14 учнів 

КЗ «Компаніївське НВО»  
українська мова і 

література, історія  

38 учнів 

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ 
69 учнів 10-11 класів 



Компаніївська  ОТГ 

6 навчальних 
комп'ютерних 

комплексів 

5 інтерактивних 
комплексів 

ШКІЛЬНА ОСВІТА  

Забезпеченість 
комп'ютерною технікою 

120 комп'ютерів 
 

5 комплектів екран + 
мультимедійний 

проектор 

100% підключення до мережі Інтернет 



Компаніївська  ОТГ 
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА  

Центр позашкільної освіти  
КЗ «Компаніївське НВО»  

 

462 учнів 
  

 
26 груп 

 

20 гуртків 
 

здійснюється підвезення автобусом  
до сільських навчальних закладів  

144 учнів 

придбано шкільний спеціалізований автобус 
ATAMAN D093S2 вартістю 1млн.848тис.грн. 



Компаніївська  ОТГ 
ШКІЛЬНА ОСВІТА  

поточні ремонти приміщень закладів 
 середньої освіти  110тис.грн. 
дошкільної освіти 99,9тис.грн.  

встановлено витяжні шафи, 
мийні ванни на харчоблоках  

26тис.грн. 

гідрохімічне очищення 
системи опалення,  

насоси котельні 
КЗ «Компаніївське НВО» 

299,795тис.грн. 
 

капітальний ремонт котельні 
Першотравенської ЗОШ І-ІІІст. 

1млн.499тис.грн 

капітальний ремонт 
баскетбольного майданчику  

КЗ «Компаніївське НВО» 
725,1тис.грн. 

 



Компаніївська  ОТГ 
КУЛЬТУРА І СПОРТ 

майданчик для мін-футболу з 
штучним покриттям 

Компаніївська ЗОШ І-ІІст. 

баскетбольний майданчик з 
штучним покриттям КЗ 
«Компаніївське НВО» 

ВИДАТКИ  НА ОБ'ЄКТИ (власність ОТГ)  
передбачено 790тис.880грн.  

 на підтримку районних 

закладів культури 
426тис.810грн. 

на районні бібліотеки  
(дитячу та дорослу) 

740тис.500грн.  

 на утримання музею 

74тис.200грн. 

СУБВЕНЦІЯ 
 районному бюджету 

ПОБУДОВАНО І 
ОБЛАШТОВАНО  

в 2019 році  

 ЦДЮТ 680тис.200грн. 
 



Компаніївська  ОТГ 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

пільгове перевезення 
окремих категорій 
людей 47тис.грн. 

ФІНАНСУВАННЯ З БЮДЖЕТУ   
закладів соціального захисту 

 
підтримка селищної 

організації «Ветеран» 
140,1тис.грн. 

утримання 
територіального 

центру 
1439,8тис.грн. 

ОЗДОРОВЛЕННЯ 
дітей 

в таборі 
«Богатирьонок»  

23 дітей  
на суму 195,5тис.грн. 

в 5 пришкільних 
таборах  

473 дітей  
на суму 167,4тис.грн. 

за кошти 
держбюджету 

 7 дітей пільгових 
категорій 



Компаніївська  ОТГ 
МЕДИЦИНА 

КНП 
«Центральна 

районна 
лікарня»  

25тис.грн. 
 

на 
забезпечення 

інсуліном 
50тис.грн. 

СУБВЕНЦІЯ 
РАЙОННОМУ 

БЮДЖЕТУ 

на  
придбання 
туберкуліну 
49,2тис.грн. 

КНП «Центр 
первинної 
медико-

санітарної 
медицини» 

181,634тис.грн. 

амбулаторія 
с.Голубієвичі 

 

Живанівський 
фельдшерський 

пункт 
 

Першотравенський 
фельдшерський 

пункт 
 



Компаніївська  ОТГ 
ТРАНСПОРТНИЙ ЗВ'ЯЗОК 

с.Софіївка 

с.Виноградівка 

с.Водяне 

с.Інженерівка 

с.Першотравенка 

с.Петрівка 

с.Голубієвичі 

с.Сасівка 

с.Живанівка 

с.Губівка Залісся 



Компаніївська  ОТГ 
ІНФРАСТРУКТУРА 

паспортизація місць видалення 
побутових відходів 

відновлено мережу 
зовнішнього освітлення 

 в смт Компаніївка 
(вул.Лугова, вул. Яновського 

пров. Вишневий) 

реконструкція мереж 
вуличного освітлення в 

с.Живанівка (вул.Молодіжна) 

відновлено мережу 
зовнішнього освітлення, 

встановлено 19 LED ламп в 
с.Першотравенка 

(вул.Молодіжна, вул. Миру) 

проведено ремонтні роботи 
приміщення старостату в 

с.Голубієвичі 

встановлено 10 сучасних 
освітлювальних приладів в 

центральному сквері  
смт Компаніївка 

проведено ремонт дорожнього 
покриття 

в смт Компаніївка 
(вул.Вишнева) 



Компаніївська  ОТГ 
ІНФРАСТРУКТУРА 



Компаніївська  ОТГ 
ІНФРАСТРУКТУРА 



Компаніївська  ОТГ 
ГРОМАДСЬКІСТЬ, УПРАВЛІННЯ  

навчання в Академії 
лідерства 

вимірювання Індексу 
РМСІ 

навчання в жіночій 
Академії лідерства  

анкетування – 
дослідження умов 

життя та якості послуг 

розробка та реалізація 
Стратегії розвитку освіти 

співпраця з АСР 
«Хмарочос» в напрямку 

«Місцеві ініціативи 
змінюють життя 

громад» 

компонент «Гендерно-
орієнтоване 

бюджетування» 

молодіжна політика в 
громаді компонент 

«Антикорупційні 
механізми в ОТГ» 

компонент «Прозорий 
бюджет» 

компонент «Фінансова 
доброчесність» 

міжмуніципальне 
співробітництво 

компонент 
«Підвищення 
ефективності 
здійснення 

закупівельної діяльності 
в ОТГ» 



Компаніївська  ОТГ 
НАДАННЯ ПОСЛУГ  

видано довідок про 
реєстрацію місця 

проживання  
533 особи 

 

внесено зміни 
назви вулиць у 

зв'язку з 
перейменуванням  

57 осіб  

зареєстровано/ 
знято з реєстрації 

місця проживання  
536 осіб 

надано відповіді на 
137 запитів в 
установи та 
організації 

направлено на 
засідання 

виконавчого 
комітету для 

притягнення до 
адміністративної 
відповідальності  

23 особи 

ВІДДІЛ  
надання адміністративних послуг 



Компаніївська  ОТГ 
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

проект «Здоров'я 
жителів 

Компаніївської ОТГ»  
(стоматологічний 

кабінет в 
с.Голубієвичі)  

проект з місцевого 
економічного 

розвитку 

інвентаризація залу 
засідань 

Компаніївської 
селищної ради 

проект з 
удосконалення 

надання послуги 
«Утримання та 
ремонт доріг і 

тротуарів» 

облаштування 
молодіжного 

творчого простору в 
смт Компаніївка 

СЕКТОР 
 економічного розвитку, торгівлі, інвестицій 

інвентаризація залу 
засідань 

Компаніївської 
селищної ради 

планшети для 
опитування жителів 

громади 



Дякую за увагу! 


