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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 2021 році.  

Компаніївська об’єднана територіальна громада утворилася 29 жовтня 2017 

року. 25 жовтня 2020 року, після виборів голови Компаніївської ТГ та депутатів 

Компаніївської селищної ради, відповідно до перспективного плану формування 

територій громад Кіровоградської області, Компаніївська територіальна громада 

ввійшла до складу Кропивницького району Кіровоградської області. 

Компаніївської територіальної громади об’єднала 51 населений пункт, в яких 

на 01 січня 2021 року проживало 14тис.890 осіб. Загальна площа громади складає 

968км
2
. В 2021 році в громаді,  згідно рішення селищної ради №4317 від 21 жовтня 

2021 року, було створено десять старостинських округів.  

Головною формою роботи була і залишається сесійна діяльність. За звітний 

рік відбулось 20 пленарних засідань, на яких було прийнято 6тис.264 рішення. 

Активно працював у звітному періоді і виконавчий комітет селищної ради. 

Протягом 2021 року було проведено 20 засідань виконкому, на яких розглянуто та 

прийнято 231 рішення.  

Важливу роль в роботі селищної ради займає взаємодія виконавчого апарату 

та депутатського корпусу. Протягом року виконавчий апарат виконував 

організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне 

забезпечення діяльності селищної ради, постійних комісій, забезпечує взаємодію з 

органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування. Тож ви, шановні депутати, як ніякі інші жителі громади, знаєте в 

яких складних умовах довелося здійснювати роботу як в плані навантаження на 

профільні постійні комісії, яким доводилося розглядати сотні проектів рішень, так і 

в умовах економії та ефективного розподілу ресурсів а також факторів, що є 

супутніми в умовах недопущення поширення хвороби COVID-19. 

Найбільш показовою є мова цифр і жоден документ краще бюджету громади 

не означе основні статті отримання коштів та їх витрат.  

В 2021 році планові показники надходжень до бюджету Компаніївської ТГ 

було виконано на 99,69%, які склали суму 175 млн. 393 тис. 930 гривень. 

Основні доходи в 2021рік становлять: 

Податок на доходи фізичних осіб – 49млн. 255,9тис.грн., 

Кошти з держбюджету – 83млн. 945,3тис.грн. 

Акцизний податок – 2млн. 848,3тис.грн., 

Єдиний податок – 18млн. 022,9тис.грн., 

Плата за землю – 16млн. 907тис.грн., 

Адміністративні збори та платежі – 829,4тис.грн. 

Інші надходження – 1млн. 584,9тис.грн 



 

Загальна сума видатків по громаді в 2021 році що до планових показників 

складає 93,01% і становить 173млн. 029тис. 935грн.,  

 В розрізі по статтям: 

Державне управління – 25млн. 380,7тис.грн. 

Освіта – 110млн. 822,5тис.грн. 

Охорона здоров’я – 3млн. 628тис.грн. 

Соціальний захист та забезпечення – 5млн. 339,8тис.грн. 

Культура і мистецтво – 10млн. 173,8тис.грн. 

Фізкультура та спорт – 685,7тис.грн. 

ЖКГ – 12млн. 993тис.грн. 

Субвенція до державного бюджету – 299,7тис.грн. 

Субвенція до районного бюджету – 153,7тис.грн. 

Природоохоронні заходи – 700,7тис.грн. 

Інші – 362,7тис.грн. 

 Режим економії бюджету, доступності та прозорості передбачає проведення 

всіх закупівель через майданчики державних закупівель «Прозорро». В 2021 році 

громада   провела   883   неконкурентні   процедури   та   37   конкурентних,   а  саме  

:  

9 відкритих торгів;   при  цьому  вдалося   здійснити  економію  коштів  на  суму  

1млн. 911,2тис.грн. та 28 спрощених закупівель товарів та послуг, де економія 

склала 153,7тис.грн.  

 В своїй роботі селищна рада неухильно дотримується Законів України та 

відповідних акті, при цьому також відстоюючи інтереси громаді в залі суду. В 2021 

році з питань, що розглядалися в суді, відбулося 86 судових засідань, за 

результатами яких винесено рішення в 14 справах, ще 7 перебувають на розгляді. 

Юристами селищної ради у звітному році розглянуто 4 справи про адміністративно-

правові порушення та застосовано адміністративне стягнення штраф на загальну 

суму 13,7тис.грн. 
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ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

Наша громада є аграрною, тому 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.  

В минулому році було розглянуто 125 звернень громадян щодо вирішення 

аграрних питань та земельної політики. З них: 57 звернень - щодо надання 

земельних ділянок у власність, 2 - стосовно встановлення меж земельних ділянок. 

На пленарних засіданнях селищної ради, після опрацювання та погодження 

постійною комісією містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи селищної ради постійна комісія містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи селищної ради, було прийнято 5тис. 784  рішення по 

земельним питанням. 

Систематично проводяться перевірки дотримання земельного законодавства.  

 

ОСВІТА 

На території громади в 2021 році функціонувало 6 закладів дошкільної освіти 

та 2 в складі школа-заклад дошкільної освіти: Компаніївський КДНЗ №1 

«Пролісок», Компаніївський ДНЗ №2 «Колосок», комунальний Живанівський 

дошкільний навчальний заклад, комунальний заклад «Мар’ївський ЗДО «Калинка», 

КЗ «Полтавський ЗДО «Капітошка», КЗ «Роздольський ЗДО «Пролісок» та 2 НВК 

школа-дитячий садок (НВК "Сасівська ЗШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ", НВК 

"Виноградівська ЗШ І-ІІ ступенів -ДНЗ"). 

В 2021 році на території громади проживало 612 дитини віком від 0 до 6 років, 

265 з яких (54 %) відвідували заклади дошкільної освіти. Дані заклади налічують 32 

вихователі. При 8 закладах загальної середньої освіти для 62 дітей дошкільного віку 

(100%) організовано групи для їх підготовки до навчання в школі. Черга на 

зарахування у ЗДО відсутня.  

Освітні потреби населення громади у 2021 році забезпечували 15 закладів 

загальної середньої освіти, у яких здобували освіту 1тис. 622 здобувача освіти (796 

дівчаток та 826 хлопчиків). В закладах працюють 269 педагогічних працівники. 

Середня наповнюваність класів – 10 учнів. 

У 2021-2022 навчальному році інклюзією охоплено 16 дітей в 5 закладах 

загальної середньої освіти, з них: 10 хлопчиків та 6 дівчаток.  

Постійно проводяться роботи з метою поліпшення технічного стану,  

матеріальної бази закладів освіти громади, підтримки їх сталого функціонування під 

час проходження опалювального сезону. 

Основними статтями видатків з бюджету Компаніївської селищної ради є 

видатки на утримання закладів соціальної сфери, а саме: на оплату праці, оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, харчування. 

На утримання шкіл громади в 2021 було профінансовано 88млн. 878,3тис.грн. 

На утримання ДНЗ – 11млн. 147,4тис.грн. 

Протягом 2021р. у напрямку розвитку дошкільної було зроблено дуже багато, 

а найбільш значимими були: 

- проведений поточний ремонт котельні та котла в Компаніївському ДНЗ №2 

«Колосок» вартістю 54тис.грн.; 

- придбання дверей вхідних пластикових для ДНЗ №1 «Пролісок на 9,2 

тис.грн.; 



- виготовлення проектної документації системи пожежної сигналізації (АПС), 

системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання, системи 

передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Компаніївського КЗДО 

«Пролісок» на суму 15тис.грн. 

Протягом 2021 р. з найбільш витратних, у напрямку розвитку шкільної освіти 

було: 

- проведено роботи з капітального ремонту покрівлі Нечаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського – 3307,1тис.грн.; 

- придбано кухонні меблі, посуд для їдалень, перевірено обладнання на суму  

358,9тис.грн.; 

- придбано інтерактивне та комп’ютерне обладнання для шкіл громади – 

333,8тис.грн.; 

-передбачено кошти для оплати праці медичного персоналу за надані послуги з 

проведення медичного огляду працівників закладів освіти – 288,5тис.грн. 

- виконано монтаж автоматичної пожежної сигналізації Мар’ївської ЗОШ – 

256,4тис.грн.; 

- здійснено оплату за огляд та технічне обслуговування газопроводів, 

електромереж, електричного та механічного устаткування, технічних засобів, 

вогнегасників тощо – 228,4тис.грн.; 

- проведено ремонт, придбані запчастини та шини для шкільних автобусів  – за 

рахунок бюджетних коштів - 127,9тис.грн.; за рахунок коштів спонсорів – 

117,5тис.грн. 

- придбано будівельні матеріали для ремонтних робіт в школах громади – 

107,7тис.грн.; 

- придбано підручники, класних журналів для шкіл громади – 106,2тис.грн.; 

- забезпечення послугою Інтернет закладів освіти громади – біля 90 тис.грн.; 

- проведено очищення каналізаційної системи Мар’ївської ЗОШ, ремонтні 

роботи вбиральні – 80,5тис.грн.; 

- оплата послуг зі складування та зберігання підручників – 34,2тис.грн.; 

- придбано сантехнічні та дезінфікуючі вироби для шкіл – 19,5тис.грн.; 

- придбано обладнання та меблі для класів шкіл – 18,7тис.грн.;   

- здійснено оплату страхових платежів – 14,2тис.грн.; 

- виконано поточний ремонт контролера управління котла Мар’ївської, 

Сасівської  ЗОШ – 14тис.грн.; 

- надано допомогу дітям –сиротам – 12,7тис.грн.; 

- придбання водо-лічильників та виготовлено паспорт на свердловину – 

8,2тис.грн.; 

- інвентаризацію та отримання  дозволу на викиди забруднюючих речовин 

школам громади - 8тис.грн.;  

- придбано подарункові набори до Дня захисту дітей – 7,6тис.грн.; 

- надійшло благодійних внесків від спонсорів-агровиробників та приватних 

підприємців громади – 813,5тис.грн. 

Заклади загальної середньої освіти територіальної громади забезпечені 

комп’ютерною технікою, 100% підключені до мережі Інтернет.  

Учні закладів освіти територіальної громади з числа дітей пільгових категорій, 

у тому числі – дітей учасників АТО – 100% забезпечені безкоштовним харчуванням. 

325 учнів закладів освіти територіальної громади, які проживають за межею 

пішохідної доступності, 100% забезпечені підвозом протягом 2021 н.р. 



Діє в громаді один заклад позашкільної освіти – Центр дитячої та юнацької 

творчості, який відвідує 800 дітей шкільного віку. Діє 30 гуртків для 43 груп дітей-

вихованців закладу. Всіма формами позашкільної освіти у закладах громади 

охоплено біля 50% учнів від загальної кількості учнів загальної середньої освіти.  

В 2021 році для Центр дитячої та юнацької творчості було:  

- придбано комп’ютерне обладнання (принтер) - 4,3тис.грн.; 

- проведено технічне обслуговуваня електроустаткування та розроблено 

документацію – 7,6тис.грн.; 

- виконано ремонт покрівлі – 3,8тис.грн. 

 

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

Велика увага в Компаніївській ТГ 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 створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття 

фізичною культурою, задоволення потреб населення у фізкультурно-оздоровчих і 

фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку населення, 

надання фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої 

діяльності в Компаніївській громаді створено КЗ "Центр фізичного здоров’я 

населення "Спорт для всіх" Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.   

Протягом 2021 рр. для підтримки здорового способу життя, спортивного 

виховання дітей та молоді, стимулювання занять фізичною культурою було: 

- придбано комплекс тренажерів для забезпечення облаштування активних 

парків громади – 40тис.грн. 

- забезпечено діяльність місцевого центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх»; 

- забезпечено утримання та навчально-тренувальна робота комунальної 

дитячо-юнацької спортивної школи; 

- забезпечено проведення фізкультурно-масових заходів в громаді  - 

12,8тис.грн.; 

Мережа культурно-дозвіллєвих і просвітницьких закладів громади налічує 19 

клубних закладів, 20 бібліотек, історичний музей Компаніївщини, Нечаївський 

літературно – меморіальний музей Ю.І. Яновського, школу мистецтв.  

Для розвитку культури та творчості громади 2021 році селищною радою було : 

- виготовлено робочий проект системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщень про пожежу і показчиків напрямку евакуювання, системи передавальних 

тривожних сповіщень в приміщеннях – 20тис.грн.; 

- проведено перевірку систем заземлення та спрацювання пристроїв захисного 

автоматичного вимикання живлення в 20 закладах – 22тис.грн.; 

- проведено виміри опору ізоляції електромереж 20 закладів – 38,1тис.грн.; 

- забезпечено виставкову діяльність для поширення інформації про громаду – 

16,6тис.грн.; 

- виконано обмірні креслення для будинку культури – 17тис.грн.; 

- проведено поточний ремонт приміщення Нечаївського літературного 

меморіального музею Ю.І. Яновського  - 23,5тис.грн. 

 В 2021 році придбано: 

- демонстраційні вітрини для історичного музею Компаніївки – 20тис.грн.; 



- металопластикові вікна та двері для Нечаївського СБК – 25тис.грн.; 

- меблі для школи мистецтв – 24,6тис.грн.; 

- предмети та матеріали для організації та проведення заходів – 44,6тис.грн.   

 

МЕДИЦИНА. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

В галузі охорони здоров’я  надаються  кошти для забезпечення відповідних 

видатків Компаніївської ЦРЛ та Компаніївського ЦПМСД. Медичну допомогу 

жителям громади надають: 9 медичних пунктів тимчасового базування, 4 

фельдшерські пункти,  4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини.  

В  галузі  охорони  здоров’я  в  2021  році  громада  здійснила  видатки на суму 

3млн. 628тис. 422грн. 

В Компаніївській громаді в 2021 році років проживало біля 4тис. молодих осіб 

віком від 14 до 35 років, що становить 30% від загальної кількості населення ТГ.  

Службою у справах дітей та соціального захисту  Компаніївської ТГ постійно 

здійснюється відповідна соціальної роботи 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.  

Сімейними формами виховання охоплено 94,9% від загальної кількості дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

   На території Компаніївської селищної ради функціонують 5 дитячих 

будинків сімейного типу та 15 прийомних сімей, в яких виховується 70 дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування (30 хлопчиків та 40 дівчат). В 2021 році 

3 дитини влаштовано в дитячий будинок сімейного типу та 1 дитина в прийомну 

сім’ю, які функціонують на території громади (2 хлопчики та 2 дівчинки).  

Учні закладів освіти територіальної громади з числа дівчат та хлопців 

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

безкоштовним харчуванням. 

В 2021 році в громаді профінансовано заходи соціального спрямування:  

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом  

окремих категорій громадян: 35тис.грн.; 

- надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю 

і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість: 383тис.грн.; 

- організація та проведення громадських робіт:  38тис.грн.; 

- на виконання селищної програми  фінансування виплат компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги - «Турбота – 2021»  надання 

субвенції Кропивницькій районній державній адміністрації для надання компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги по Компаніївській територіальній 

громаді 153,7тис.грн. 

На підтримку цієї категорії населення в 2021 році серед найбільш значущих є 

надання субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківських прав 31 дітям-сиротам на 

загальну суму 8млн. 766,6тис.грн.,  

В 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 

громади придбано житло 10 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування. 



 Забезпечено взаємодію з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів  у 

питаннях дотримання прав осіб з інвалідністю, ветеранів та інших соціально 

вразливих категорій громадян.  

 

ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЖКГ 

Житлово-комунальне господарство Компаніївської ТГ - важлива сфера 

обслуговування населення та підприємств, яка включає надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення, благоустрою, збору, вивезення 

та захоронення побутових відходів. Основний напрям діяльності цього року було 

звернуто на покращення інфраструктури та благоустрою населених пунктів, 

здійснення капітальних ремонтів доріг та тротуарів. Сума, що складає видатки на 

утримання житлово-комунального господарства в 2021 році становить 12млн. 

993тис.грн. 

 Здійснюють свою господарську діяльність 3 підприємства: СКП 

"Компаніївське", КП „Благоустрій смт Компаніївка”, КСП «Марївське».  

Тип водопостачання в громаді - мережа централізованого водопостачання 

(23% домогосподарств). На території Компаніївської громади розташовано 17 

санкціонованих місць видалення відходів, з них розроблено та погоджено паспорти 

місця видалення відходів - 12, земельна ділянка оформлена - 4, отримано 

кадастровий номер. Витримані межі санітарно-захисної зони. 

КП «Благоустрій смт Компаніївка» здійснює організований вивіз сміття від 

населення та юридичних осіб в смт Компаніївка та с. Живанівка Компаніївської 

громади. 

Створено 11 об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, на 

утриманні яких перебуває 11 житлових будинків.  

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі – 358 км, з неї: мережі з 

твердим покриттям – 332,9 км, освітлюваної вулично-дорожньої мережі – 79,35 км. 

Загальна площа вулично-дорожньої мережі – 2,1 тис. м2. Загальна кількість мостів 

та шляхопроводів – 21 од. 

Обслуговування комунальних доріг Компаніївської селищної ради здійснює 

комунальне підприємство селищної ради «Благоустрій», функціями якого є: роботи 

з поточного ремонту доріг, утримання узбіч, нанесення дорожньої розмітки, 

встановлення знаків, посипання протиожеледними матеріалами, розчищення 

тротуарів від снігу. 

Приміське транспортне сполучення між центром громади та населеними 

пунктами також досить розгалужене. Перевезення громадян здійснюється 

автобусами КП «Благоустрій смт Компаніївка» Компаніївської селищної ТГ. 

Протягом 2021 року проводився поточний ремонт доріг, холодним асфальтом 

(використано 1,5тони на суму 10,5тис. грн.);  

Також поточний ремонт доріг комунальної власності проводився обладнанням 

для ямкового ремонту доріг MADROG «MADPATCHER MPA 4.5WD», яке було 

закуплене за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в рамках співпраці з 

Програмою DOBRE. Таким чином відремонтовано вул. Перемоги та вул. Паркова в 

смт Компаніївка, всього на суму 100тис. грн. 

Розроблена проектна документація та отримано позитивний експертний звіт на 

«Капітальний ремонт вул. Садова (від перехрещення з вул. Вишнева до буд.№194 по 

вул. Садова) в смт Компаніївка Кропивницького району Кіровоградської області», 

роботи будуть проведені протягом 2022 року. 



За підтримки програми «DOBRE» проведено роботи по реалізації 

молодіжного проекту «Облаштування молодіжного творчого простору в смт 

Компаніївка», благоустрій території та будівництво сцени. Всього на цей проект 

було залучено міжнародної технічної допомоги програми «DOBRE 222,4тис.грн.  

У межах проєкту «Активні парки – локації здорової України» відбулося 

відкриття спортивної локації в Компаніївці. 

Протягом 2021 року зовнішнім освітленням охоплено 21 сільський населений 

пункт громади, більш ніж від 40 сільських КТП та 1062 світлоточок від 91 КТП в 

смт Компаніївка. Працівниками комунального підприємства проводиться технічна 

підтримка в робочому стані зовнішнього освітлення. Проведена заміна на 

енергозберігаючі LED-лампи на суму 17,5тис. грн.  

Підприємством КП «Благоустрій смт Компаніївка» надаються послуги 

населенню з вивезення твердих побутових відходів.  

За період укладено: 

1тис. 237 договорів з фізичними особами;  

16 договорів з юридичними особами. 

СКП «Компаніївське» надає послуги з водопостачання 7 сільських населених 

пунктів громади та смт Компаніївка, всього споживачів 2тис.800 домогосподарств. 

КСП «Мар’ївка» надає послуги з водопостачання 5 сільських населених 

пунктів громади та с. Мар’ївка для споживачів 403 домогосподарств.  

 

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. 

Особисто я за 2021 рік розглянув 396 звернень громадян, 72 з яких отримав на 

особистому прийомі в кабінеті адмінбудівлі селищної ради та 182 - на виїзних 

прийомах громадян у селах громади, які були здійснені згідно графіка виїзних 

прийомів і проведені мною разом з заступниками та керівниками структурних 

підрозділів апарату селищної ради. З них 18 заяв були колективні. 92 звернення 

були вирішені позитивно, на 298 надано роз’яснення по суті справи. Найчастіше 

жителі громади звертаються з питань аграрної політики і земельних відносин, ЖКГ, 

соціального захисту, транспорту та зв’язку, охорони здоров'я та освіти. 

Відділом надання адміністративних послуг в 2021 році проведено прийом 

громадян та надаються консультації з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб, за звітний рік: 

зареєстровано право на нерухоме майно – 1тис. 249: 

прийнято заяв на розгляд сесії селищної ради – 6тис. 572; 

вчинено реєстраційних дій фізичних, юридичних осіб та громадських 

формувань - 319; 

видано довідок громадянам за запитом – 2тис. 373; 

зареєстровано/знято з реєстрації місця проживання - 959 осіб; 

видано довідок про реєстрацію місця проживання (форма 13) – 1тис. 202; 

внесено зміни назви вулиць у зв’язку з перейменуванням – 486 громадянам; 

надані відповіді на 293 запитів в установи та організації; 

направлено на засідання виконавчого комітету 42 особи для притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень. 

 



ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
На території громади для створення умов безпечної життєдіяльності населення, 

забезпечення здійснення комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, 

своєчасного реагування і ліквідації їх наслідків, захисту населення і території громади в 

інтересах кожної людини діє сектор з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради.  
Його робота дуже актуальна і відображена щонайперше у результатах проведених 

навчань у 2021 році з питань цивільного захисту для 23 керівників селищної ради та її 
структурних підрозділів.   

Постійно працює селищна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, яка має широке коло повноважень та здійснює координацію 
діяльності громади, підприємств, установ та організацій, пов'язану із забезпеченням 
техногенно-екологічної безпеки, захистом населення і територій від наслідків 
надзвичайних ситуацій, запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій і реагування 
на них, готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів 
реагування на надзвичайну ситуацію. 

Протягом 2021 року проведено 41 засідань комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто ряд питань та надані відповідні 

доручення. Саме ця комісія приймає рішення стосовно рівня зони та заходів протидії 

КОВІД-19, рекомендує та скасовує перехід на дистанційну роботу закладів громади, 

контролює стан споруд цивільного захисту, курує роботу консультаційних пункти з 

питань цивільного захисту, контролює проведення інформаційно-просвітницької 

роботу і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед 

непрацюючого населення, в тому числі і з закладах освіти. 

Шановна присутні! 

Мій звіт, за браком часу, дуже короткий і інформативно насичений, поданий 

оглядово сухою мовою цифр. В ньому немає інформації про те, як ми спрацювали у 

відповідь на виклики економічного чи природного характеру, як долали надзвичайні 

ситуації, бо то є щоденна робота злагодженого колективу, громади. Звіт подано  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.  

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! 


