ЗВІТ
селищного голови Бабаченка Анатолія Герасимовича
про діяльність селищної ради та виконавчого комітету
за 2016 рік
Відповідно до п. 7 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищний голова щороку звітує про свою роботу перед
територіальною громадою. Сьогодні цей звіт я і озвучую.
Минув рік повноважень депутатів селищної ради сьомого скликання, її
виконавчого комітету та селищного голови. За цей рік стало зрозуміло, що
селище може успішно жити й розвиватися за умови, коли, громада та влада
мають спільне бачення майбутнього, одну мету і готові співпрацювати, і тільки
від спільних зусиль значною мірою залежить, як живе і житиме селище.
Було обрано 26 депутатів Власівської селищної ради сьомого скликання.
За гендерним складом:
–

жінки –12 осіб (46%)

–

чоловіки – 14 осіб (54%)

за освітою:
–

з вищою – 19 осіб (73%)

–

з неповною вищою – 2 особи (8%)

–

з середньою спеціальною – 2 особи (8%)

–

з професійно–технічною – 3 особи (11 %)

за партійною приналежністю:
–

ВО «Батьківщина» – 4 особи (15%)

–

Партія «Народна» – 1 особа (4%)

–

Безпартійні – 21 особа (81 %)

Один депутат вибув із складу ради в зв’язку з обранням на посаду,
зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням
депутатських повноважень, два депутати вибули за власним бажанням. За
звітний період організовано та проведено 17 пленарних засідань Власівської
селищної ради сьомого скликання, з них:
–у 2015 році – 6 засідань;
– у 2016 році – 11 засідань.
Депутатами розглянуто 209 проектів рішень та прийнято 204 рішення, з
них:
–

21–з бюджетних питань;

–

19–з питань комунальної власності;

–

248 – із земельних питань;

–

31 – з питань житлово–комунального господарства;

–

2 з питань охорони здоров’я, соціальних, освіти, культури, спорту,

молоді;
–

36 – з правових відносин та регламенту ради;

–
10 – з кадрових питань та нагород селищної ради (почесні
громадяни і т.і.).
За звітний період проведено 16 засідань виконавчого комітету (2015 –
3; 2016 – 13), на яких прийнято – 211 рішень: 2015 – 26; 2016 – 185. Всі рішення
сесій і виконавчого комітету розміщені на сайті селищної ради і кожен має
можливість з ними ознайомитися.
У повсякденній роботі виконавчого комітету, для забезпечення вирішення
різноманітних питань громади, добрі результати дає така форма роботи, як
постійні комісії утворені з числа депутатів селищної ради, членів виконкому,
спеціалістів та населення.
Згідно ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.215 Кодексу України про адміністративні правопорушення, рішенням
виконавчого комітету Власівської селищної ради № 107 від 11 грудня 2015 року
(із змінами) затверджено адміністративну комісію при виконкомі Власівської
селищної ради у складі – 7 чоловік. Адміністративна комісія при виконкомі
Власівської селищної ради керується у своїй роботі Кодексом про
адміністративні правопорушення, та вирішує всі справи про адміністративні
правопорушення згідно своєї компетенції. Засідання комісії проводяться по мірі
надходження справ – (протокол про адміністративне правопорушення є
підставою для розгляду справи). За період з 01 січня 2016 р. по даний час
відбулося – 3 засідання: розглянуто 3 справи, прийнято 2 постанови про
накладення штрафу на суму – 544 грн., 1 – про закритгя справи.
Адміністративні штрафи сплачені в добровільному порядку.
Виконавчим комітетом розглянуто – 59 адміністративних протоколів,
накладено стягнення у вигляді попередження.
Жодне житлове питання не вирішувалось без попереднього розгляду його
на громадській комісії з житлових питань. Станом на сьогоднішній день на
квартирному обліку при виконкомі селищної ради перебуває 40 сімей, зокрема
в списках осіб, які користуються правом позачергового та першочергового
одержаний житла перебуває – 13 сімей і на позачерговому – 5 сімей.
В 2016 році постійно діюча міжвідомча комісія з питань індивідуального
опалення провела 5 засідань, всім заявникам відмовлено щодо встановлення
індивідуального опалення квартир. На сьогодні відключатися від
централізованого опалення може весь будинок, а не окрема квартира.
Уважно розглядає кожну заяву і надає свої рекомендації виконкому,
комісія з питань надання матеріальної допомоги громадянам селища. Так, за
звітний період надійшло 47 заяв від мешканців з проханням щодо надання
матеріальної допомоги, за якими, відповідно до рішень виконкому, виплачено

кошти малозабезпеченим громадянам – 23650 грн. та на поховання
непрацюючих громадян. За звітний період, за клопотанням виконкому, рядом
підприємств, надана допомога на лікування наших громадян в сумі – 50000 грн.
Серед цих підприємств є і наше підприємство ПП «Віктор І К».
З 01.07.2016 року вступив в силу Закон України «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Держава переклала
на плечі жителів багатоквартирних будинків всі затрати на їх утримання. В
селищі не створено жодного об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку (будинків). Однозначно, громада не готова до втілення в життя
вищезгаданого закону.
В селищі вдосконалюється система надання послуг. З квітня 2016 року
організована демографічна реєстрація громадян селища в приміщенні по
вул.Лівобережній, тому відпала потреба поїздок мешканців до м.Світловодськ
по цих питаннях. На даний час знято з обліку реєстрації і поставлено на облік –
500 осіб.
З 2015 року в державі йде адміністративна реформа шляхом виконання
Закону України «Про добровільне об’єднання громад». В цьому напрямку,
селищною радою проведена напружена робота. Висновок один – нам необхідно
повернутися до Полтавської області і тоді ми зможемо реалізувати своє право
на добровільне об’єднання громад. В Кіровоградській області нас чекає
примусове приєднання селища Власівка до м.Світловодськ і на цьому все.
Гласність та інформованість
Право громадян звертатися до органів місцевого самоврядування із
заявою або клопотанням щодо реалізації своїх прав і законних інтересів, та
скаргою про їх порушення є одним із чинників громадського суспільства та
ознаками відкритості і прозорості влади.
Працівники виконавчого комітету селищної ради, реалізуючи свої
посадові обов’язки у відповідності до Законів України, забезпечують
реалізацію спільних потреб громади та кожного окремого громадянина.
Обов’язковою умовою діяльності кожного працівника виконкому, є підвищення
якості надання послуг та особистого кваліфікаційного рівня. Посадові особи
виконавчого комітету приймають рішення на основі вивчених фактів та
підготовлених матеріалів.
За звітний період до виконкому селищної ради надійшло 540 заяв від
юридичних осіб. Від фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності
надійшло – 356 заяв, з них – 325 звернення громадян, інші – службові питання
різного характеру: матеріальна допомога – 47 заяв; земельні питання – 166 заяв;
комунальні – 65 заяв; інші – 78 заяв.
44 звернення депутатів Верховної ради України, обласних та міських
депутатів.

Доходи бюджету
Виконання доходної частини селищного бюджету за 2016 р. складає
104,5% або 10948,9 тис.грн., з них
власних доходів загального фонду одержано 6601,7 тис.грн. при плані
6133,8 тис.грн., або 107,6%.
Одержано субвенцій 3791,9 тис.грн. при плані на рік 3792,0 тис.грн., або
100%.
Доходів спеціального фонду надійшло 555,2 тис.грн., при плані року
556,6 тис.грн., або 99,8%.
Надходження до бюджету в розрізі доходів:
–
податок на прибуток підприємств комунальної власності –
18,6 тис.грн 100% до плану
–
акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 649,1 тис.грн 123,1%
–податок на майно – 4997,4 тис.грн. 105,5%
–

єдиний податок – 917,8 тис,грн.

–

екологічний податок – 64,3 тис.грн. 101,2%

інші неподаткові надходження – 16,02 тис.грн. 96%
–
–
64,2%

власні надходження бюджетних установ –451,5 тис.грн. 101,5%
доходи від власності та підприємницької діяльності – 4,8 тис.грн.

–

адмінзбори – 15,9 тис.грн. 151,8%

–

кошти від продажу землі – 30,5 тис.грн. 100%

Видатки бюджету
За 2016 рік загальний розмір видатків склав 10056,2 тис.грн., при плані на
рік 10805,3 тис.грн., або 93,1%. В тому числі видатки загального фонду склали
8736,0 тис.грн., при плані 9184,6 тис.грн., або 95,1%. По спеціальному фонду
видатки становлять 1320,3 тис.грн., при плані 1610,5 тис.грн., або 82%
В структурі видатків селищного бюджету 75,5% становлять видатки на
захищені статті :оплата праці з нарахуваннями, видатки на енергоносії, спожиті
бюджетними установами, медикаменти, харчування в дитячому садку,
соціальне забезпечення
Матеріальні допомоги –154,1 тис. гри. в т.ч.
на виконання Комплексної селищної програми підтримки учасників АТО
– 125,0 тис.грн
матдопомога мешканцям селища' – 25,5 винагорода почесним громадянам
– 3,0 тис.грн. винагорода випускнику ЗОШ – 0,6 тис.грн.

Благоустрій
В 2016р. на благоустрій використано 533,5 тис.грн.
На утримання території в належному стані витрачено 24,7 тис.грн.,
косіння бур'янів – 36,9 тис.грн.
Планування узбіч – 51,5 тис.грн.
обробка протиожеледними засобами доріг – 12,2 тис.грн.
Витрати на вивіз сміття з приватного сектору склали 70,2 тис.грн.
На утримання мережі вуличного освітлення використано 296,9 тис.грн. ( з
заміною лічильників, ізольованих кабелів та ламп ЛЕД, витрати на
електроенергію). Відновлено освітлення на вулицях .
Виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт мережі
вуличного освітлення від КТП 306 вул.Кременчуцька, Жовтнева та поточний
ремонт від КТП–301 по вул.Першотравнева, Шевченко, Енергетична.
Будівництво буде здійснюватись в 2017 році силами ПАТ КОЕ.
Поточний ремонт дорожнього покриття (вул.Молодіжна, Долинська,
Заводська, Зелена) на суму 297,66 тис.грн.
На капітальний ремонт житлового фонду використано 205,2 тис.грн.:
–

відремонтовано 1329,92 кв.м покрівлі будинку № 6 по вул.Східна

–
проведено капітальний ремонт пасажирського ліфту будинку
№ 4 п.1 по вул.Висоцького
Також проведений капітальний ремонт покрівель будівлі амбулаторії –
(638.9 кв.м) 102.809 тис.грн. та господарського приміщення ЗОШ № 8 –
(110кв.м) 21.4 тис.грн..; поточний ремонт покрівлі ДНЗ на суму 65.0 тис.грн..
(309 кв.м).
Розпочато виконання проектно–вишукуваних робіт «Генеральний план
смт.Власівка» всього вартість робіт – 199.2 тис.грн.
В 2016 році виконано ! етап «Демографічний прогноз до 2036 р.» його
вартість – 17,04 тис.грн.
Здійснено будівництво зовнішніх мереж центрального водопостачання
вулиці Першотравнева від буд.№ 3 до буд.№ 57 – 297.7 тис.грн.. (651,2 пог.м),
в т.ч.:
–
робочий проект будівництва зовнішніх мереж центрального
водопостачання вулиць Труда від буд.№ 2 до буд.№ 32, вул.Першотравнева від
буд.№ 3 до буд.№ 57, Незалежності, Березова, Чумацька – 27,4 тис.грн..
–
виготовлення сервітуту земельної ділянки для будівництва –
3,5 тис.грн

Підтримка комунальних підприємств:
Придбано прилад обліку теплової енергії на котельню КП «Власівські
мережі» – 40,56 тис.грн.;
Огородження території насосної станції 1–го підйому КВКП «Водограй»
– 50,0 тис.грн..
Придбання технологічного обладнання на комунальних каналізаційних
системах КВКП «Водограй» за рахунок коштів селищного фонду охорони
навколишнього природного середовища – 119,0 тис.грн.
Середньоспискова чисельність працівників бюджетної сфери:
за 2016 рік всього – 144 чол. в.т.
–

виконком селищної ради – 26,5

–

ДНЗ № 2 –72,25

–

Будинок культури – 26,5

–

Місцева пожежна команда – 14

–

Бібліотека – 4,75

Нотаріат
Проведена робота по вчиненню нотаріальних дій, віднесених Законом до
відання виконавчого комітету. Так, у період з 24.11.2015 року по даний час
вчинено – 391 нотаріальну дію, із них:
–

посвідчено заповітів – 82

–

посвідчено довіреностей – 168

–

видано дублікатів – 4

–

засвідчено вірність копій документів – 51

–

засвідчено справжність підпису – 86.

За посвідченням заповітів та довіреностей часто звертаються люди
похилого віку та хворі, тому частина із них виконана на дому, що забирає
багато часу.
Соціальний захист населення
В селищі успішно виконуються питання соціального захисту населення.
Своєчасно проводиться оформлення населенню пільг та субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива. Так за період з грудня
2015 року по даний період оформлено:
1.

Субсидій – 2660;

2.

Державна допомога сім’ям з дітьми – 327;

в т.ч.:
–

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – 26;

–

допомога при народженні дитини – 65;

–

допомога по догляду за дитиною до 3– років – 7;

–

допомога на дітей, яким встановлено опіку чи піклування – 14;

–

допомога на дітей одиноким матерям – 215.

3.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 107.

4.

Тимчасова державна допомога дітям – 46.

5.
Державна соціальна допомога та надбавка на догляд за інвалідами з
дитинства та дітьми – інвалідами – 13
6.

Допомога на догляд за особою, яка потребує постійного догляду – З

7.

Компенсаційна виплата на догляд за особою, яка досягла 80 років – 3.

Щомісячно оформляються
працівникам культури.

пільги

педагогічним

працівникам

та

На протязі року видано – 7547 повідомлень на призначення субсидій та
рішень про призначення всіх видів допомоги та компенсацій.
Військово-облікове бюро
На обліку у військово-обліковому бюро селищної ради знаходиться
1047 військовозобов’язаних запасу, та 164 призовники. На сьогодні в селищі
учасників бойових дій Вітчизняної війни – 7 чоловік, вдови, сім’ї загиблих –
6 чоловік.
Ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 69 чоловік.
–

1 категорія – 15 чол.

–

2 категорія – 38 чол.

–

З категорія – 16 чол.

Учасників бойових дій АТО – 56 чол.
Учасників АТО – 22 чол.
Реєстрація актів цивільного стану
За звітний період в селищі народилося – 43 дітей. Взяли шлюб – 34 пари.
Відносно смертей показник не утішний – 140 чоловік.
Спеціалістом з реєстрації актів цивільного стану громадян видано значну
кількість довідок різного характеру, а саме: на одержання допомоги при
народженні та одиноким матерям, па поховання, на отримання недоотриманої
пенсії та грошових вкладів з ощадних книжок померлих громадян.

Сім’я та молодь
На даний час в смт Власівка налічується приблизно – 4 тисячі сімей.
Дітей першого року життя – 51, дошкільного віку – 495, шкільного віку –
797 дітей.
50% дітей в селищі охоплено дошкільною освітою – 320 дітей відвідує
д/з «Буратіно», де працює – 13 груп.
65% дітей шкільного віку – це 520 дітей навчається в ЗОШ № 8 у
23 класах.
Дітей-інвалідів – 26, 7 із них одержано цей статус тільки за звітний
період. 45 – молодих людей із вадами здоров’я.
13 опікунів виховують – 16 дітей круглих сиріт та дітей, які залишились
без піклування батьків, 2 із них круглі сироти. В даний час готуються матеріали
до суду ще на двох дітей, які позбавлені батьківського піклування, внаслідок
смерті однієї матері і ув’язнення іншої. В дитячому будинку сімейного типу
Слободяників підростають 9 дітей-сиріт. Ще 4 дитини стало на самостійну
життєву дорогу.
В 28 багатодітних сім’ях ростуть – 100 дітей:
–

у 18 сімей по 3 дитини,

–

у 8 по 4 дитини;

–

1 сім’я виховує 6 дітей, а ще в одній – 7 дітей.

Є сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах – 26, і з кожним
днем їх кількість збільшується, а також сім’ї, які переселились з дітками з
Донецької та Луганської області. Видано 280 довідок про склад сім’ї, та про
фактичне проживання родин без реєстрації. Складено 28 актів матеріальнопобутових умов проживання. Всі ці сім’ї знаходяться на обліку у виконкомі
Власівської селищної ради під пильною увагою і супроводом. При необхідності
та по можливості їм надається практична, соціальна, правова та матеріальна
допомога.
Нещодавно виділено житло в малосімейному гуртожитку по вулиці
Висоцького, 2 юнаку Сіянко Артему, який залишився без батьків і без житла.
Стало хорошою традицією дарувати цим дітям щороку хороше сімейне
свято, яке традиційно відбувається 1 грудня у Будинку культури під назвою
«Для Вас відкриті наші душі і серця», із концертно–ігровою програмою та
солодощами. А також були проведені веселі заходи до Дня захисту дітей, Дня
сім’ї та Дня матері.
За звітний період виділена матеріальна допомога:
–

9 дітям пільгових категорій;

–

26 тяжкохворим,

–

2 сім’ям, будинки яких постраждали внаслідок пожежі.

Не обділені увагою і сім’ї учасників АТО, учасників бойових дій. На
сьогоднішній день у нас на обліку – 58 учасників бойових дій. Всього було
79 мобілізованих на особливий період. 41 – дитині щомісячно виділяється
матеріальна допомога на харчування, а сім’ям – кошти на житлово-комунальні
послуги. 59 – воїнів одержали вітання до Дня Захисника України, а двом
виділена допомога на лікування в зв’язку з пораненням та хворобою.
В селищі зростають талановиті діти та молодь, про що свідчать
Літературний конкурс «Куди б мене дорога не вела, думки мої із рідного
землею», переможці якого були оголошені та нагороджені на святі – Дня
селища, де прочитали свої твори.
Уродженець смт Власівка Тімур Кулієв став справжнім відкриттям X–
фактору–7. Його виступ і неповторний голос зачарував мільйони глядачів.
Зубкін Андрій та Пасько Ольга під керівництвом Савченко Г.Г. стали
призерами фестивалю-конкурсу «Соловейко України».
А також радують своїми пейзажними композиціями, натюрмортами,
об’ємними картинами казковими етюдами та композиціями до свят –
31 учасник студії декоративного квітництва «Барвінок», під керівництвом
Сулінової Людмили Яківни, яка виховує естетичний смак, привчає дітей бачити
прекрасне та відтворювати гармонійні композиції з природного матеріалу.
Через них учні виражають свої почуття, емоції, настрій, навчаються рідним
робити подарунки власними руками, що в даний час дуже важливо.
Талановитих дітей із танцювального колективу «Світоч» знають не тільки
у нашому селищі, але й за його межами. В колективі працюють – 3 вікові групи,
де налічується понад – 90 дітей. Під керівництвом досвідчених хореографів
Педько А.І. та Коваленко А.Г. діти навчаються самовираженню, майстерності
танцю, гармонійно розвиваються. Вони учасники багатьох українських та
міжнародних фестивалів.
Земельно–комунальний відділ
За період з 11.11.2015 р. по даний час проведена певна робота із
зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій по земельнокомунальним питанням.
Розглянуто та опрацьовано 246 заяв та клопотань, з них:
102 – комунальні питання,
144 – земельні питання.
В результаті розгляду та опрацювання звернень суб’єктів господарювання
підготовлено:
–

81 проектів рішень виконавчого комітету селищної ради;

–

132 проектів рішень сесії селищної ради.

За цей період надано безкоштовно у приватну власність – 13 земельних
ділянок учасникам АТО, для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд в різних районах селища.
Приватизовано громадянами селища – 1529 земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель
та споруд.
Станом на 01.10.2016 року укладено – 57 договорів оренди землі, площа
землі складає – 22,38 га, з них:
–

24 договору оренди з юридичними особами, площа землі – 22,38 га;

–

33 договору оренди з фізичними особами, площа землі — 1,7 га.

За користування земельними ділянками, що надані в оренду, нарахована
орендна плата в розмірі – 1,353 тис. грн., отримано – 1,298 тис. грн..
Укладено – 35 договорів земельного сервітуту з фізичними особамипідприємцями для обслуговування малих архітектурних форм.
За звітний період підготовлено – 33 розпорядження органу приватизації
житлового фонду. На даний час приватизовано громадянами селища –
1804 квартири (всього квартир 1991).
Видано – 160 довідок про технічний стан житлового будинку для
отримання субсидії.
Дошкільна освіта
У нас чудовий дитячий садочок розрахований на 235 дітей, де працюють
кваліфіковані спеціалісти своєї справи. На сьогодні рахується в штатному
розписі – 69 працівників. На перше вересня в дитячому садочку – 13 груп, які
відвідують 317 дітей. Постійно приділяється особлива турбота селищним
малюкам. З 2015 року згідно бюджетного кодексу селищної ради відсутнє
право фінансувати дитячий садочок. Згідно перехідних положень у нас є право
дофінансовувати в 2016 році. Фінансувати повинна Світловодська міська рада,
але вона це робить частково. Тому селищною радою за 2016 рік
профінансовано:
–

постільна білизна – 20 тис.грн..

–

поточний ремонт даху – 65 тис.грн..

–
електричні конфорки – 2792 грн. та інші господарчі потреби, які
необхідні для життєдіяльності садочка.
Культура та Позашкільна освіта
Виконком селищної ради придає належну увагу духовному життю
селища. Цікаво і повноцінно живуть односельці. Організаторами проведення
свят, Власівський Будинок культури, один з головних осередків виховної та

просвітницької роботи в селищі, творчі працівники якого всіляко сприяють
підвищенню музичної, художньої, театральної та хореографічної освіти молоді.
На сьогодні у Будинку культури працює 12 колективів художньої
самодіяльності:
1. Народний аматорський хоровий колектив «Дніпровські зорі» – 28 учас.
Керівник О.Анісімова, концертмейстер – О.Суліга.
2. 3разковий дитячий хореографічний колектив «Світоч» –
–

молодша група – 32 учас.

–

середня група – 28 учас.

–

старша

– 30 учас.

Керівник – А.Коваленко, акомпаніатор В.Мотайло
Чоловічий ансамбль «Камертон» – 6 учас. Керівник А.Савустяненко

3.

4.
Ансамбль «Дозвілля» – 10 учас. Керівник А.Савустяненко (на
безоплатній основі)
5.
Жіночий ансамбль «Либідь» – 6 учас. Керівник О.Суліга (на
безоплатній основі)
6.
Жіночий ансамбль «Ґанки» – 6 учас. Керівник О.Анісімова (на
безоплатній основі)
7.
Театральний колектив – 14 учас. Керівник О.Комаревський (на
безоплатній основі)
8.

Вокальний гурт «Веселі ритми» – 7 учас. Керівник Г.Савченко

9.

Гурт солістів–вокалістів – 21 учас. Керівник Г.Савченко

10.

Клуб декоративного мистецтва «Барвінок» – 33 учас.

Керівник Л.Сулінова.
Спортивна секція з футболу:

11.
–

молодша група – 22 учас.

–

середня група – 15 учас.

–

старша група – 10 учас. Керівник – С. Григоренко

12. Секція важкої атлетики – 7 учас. Керівник С.Григоренко (на платній
основі)
Будинок культури проводить роботу з усіма категоріями населення: з
дітьми, молоддю, з дітьми середнього та похилого віку.
Тільки за 2016 рік проведено більше ніж 45 масових заходів та концертів
для різних верств населення Власівки та м.Світловодськ. Були проведені
1. Концерти:
–

до Дня Перемоги;

–

присвячені – 8 Березня;

–

Дню Незалежності;

–

Ювілейний концерт «Світоча»;

–

День матері;

–

Свято культпрацівника.

2. Проведено тематичні вечори: до Дня Захисника України; Дня
Чорнобиля; Вшанування воїнів афганців; День театру.
3. Масові гуляння: Проводи зими, День селища, Свято Миколая,
Новорічні ранки.
4. Шоу–програми: День конституції, День м.Світловодськ.
Дякуючи спонсорам було проведено багато свят для дітей – День захисту
дитини, Прощавай школо; дітей–інвалідів; Всеукраїнський день людей з вадами
та обмеженими можливостями; Молодіжні програми – День молоді, День
закоханих, та Ретро програма для молоді.
В 2016 році в Будинок культури придбано для Дитячого відділу –
теплолічильник.
Спорт
В селищі приділяється увага спорту, але скажу відверто: не на тому рівні
як хотілося. Спортивне свято на День селища показало, що молодь прагне до
вдосконалення і спортивних змагань. Депутат обласної ради Каспров К.В.
установив на стадіоні спортивні знаряддя для наших жителів на День селища.
Сам особисто пропагував здоровий спосіб життя, і молодь масово прийняла
участь в спортивних змаганнях.
В селищі розвиваються види спорту, це футбол, волейбол, тяжка
атлетика, китайський бокс, в яких систематично займається близько
150 чоловік.
У футбольних секціях займається десь – 80 школярів та ветеранів,
тренерами яких є Григоренко Сергій Олександрович (штатний тренер) і тренер
ентузіаст, депутат селищної ради Запіздра Юрій Миколайович.
Футбольна команда дівчат, тренер – Рябчук Ігор Дмитрович, займає
призові місця на змаганнях по Україні. Тільки завдяки спонсорам, вони можуть
поїхати на змагання. Із селищного бюджету профінансувати їх поїздки не було
можливим.
Керівником секції тяжкої атлетики є Коваленко Руслан Володимирович.
Бушуєв Анатолій Вікторович – керівник клубу китайського боксу.
В селищі дуже багато молоді бажаючої займатися настільним тенісом, і
це питання ми зараз активно пропрацьовуємо.

Бібліотека
Бібліотека – це заклад, що забезпечує людей інформацією, підтримує їх у
пошуку знань та мудрості. Вона доступна широкому колу населення і
обслуговує три категорії читачів – дорослі, юнацтво та діти.
На сьогоднішній день, бібліотеку відвідало – 11500 користувачів,
читачами бібліотеки є – 1618 осіб, з яких більше – 700 дітей, вихованців
Загальноосвітньої школи та Дошкільного навчального закладу «Буратіно», а
також 300 студентів та учнів старших класів. Відвідувачі скористались –
27000 виданнями друку, тобто книжками та журналами. Також читачами було
подаровано бібліотеці – 133 книжки на 2219 гривень.
Для маленьких читачів, колектив бібліотеки пропонує цікаві подорожі –
екскурсії книжковими залами.
Селищна рада передплатила для бібліотеки – 12 найменувань газет та
журналів на суму – 1456 гривень. Керівництво селищної ради завжди в курсі
всіх проблем бібліотеки, та допомагає вчасно їх вирішувати.
Згідно Бюджетного кодексу України, сільські і селищні ради не мають
права фінансувати бібліотеки. В 2016 р. фінансування йшло через селищну раду
з міського бюджету з правом дофінансування селищною радою. З міського
бюджету заплановано – 54,2 %, а іншу суму дофінансовує селищна рада.
Можна зробити невтішні виводи, що якщо бібліотека перейде на повне
фінансування міста Світловодськ, її просто закриють.
Пожежна охорона
В черговому режимі працює місцева пожежна команда. За 2016 рік
здійснено – 47 виїздів.
Із 47 виїздів:
–

18 гасіння пожежі в будівлях;

–

28 гасіння трави, лісу, торфу та сміття;

–

1 хибний виклик.

Торгівля
Основним завданням у сфері торговельного та побутового
обслуговування населення селища є більш повне задоволення потреб громадян
у товарах і послугах, поліпшення якості обслуговування населення.
У торгівельній мережі селища діє: 30 магазинів, 17 кіосків, 3 аптечних
пункти; 2 автозаправні станції, 5 об’єктів ресторанного господарства, 5 об’єктів
побуту, 1 відділення банку. Сьогодні в селищі можна придбати все необхідне.
Статус нашого ринка залишається попереднім – невизначеність.

Комунальне господарство
Головна мета комунальних підприємств селища – це стабільність
забезпечення потреб населення селища якісними житлово-комунальними
послугами.
Закон України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417–УІІІ і який вступив в силу
з 01.07.2016 р., вважаю особливого прогресу для селища не принесе.
КП «Власівські мережі»
Утримання та обслуговування житлового фонду та благоустрій селища –
одно з найактуальніших соціально-економічних питань. У житловокомунальній сфері запроваджено головний принцип, згідно з яким користувачі
послуг мають знати за що конкретно і скільки платять, а також у якій кількості і
якої якості послуг повинні за це отримати. Особливо це регламентує новий
Закон, що вище наведений. КП «Власівські мережі» обслуговує 47 будинків, з
них 44 житлові будинки комунальної власності та 3 кооперативних. Важливе
питання є забезпечення технічного стану житлового фонду.
За звітний період КП «Власівські мережі» проведено поточний ремонт:
1.

Водостічних труб – вул.Висоцького 3, 5, 7, Молодіжна 29, 25, 23, 31, 8;

2.

Фарбування дитячих майданчиків – Молодіжна 1-б;

3.

Встановлення нових пісочниць в кількості – 6 шт.

4.

Ремонт цоколя будинків:

– вул.Молодіжна, 1, 3, 25; вул.Висоцького, 7; вул.Лівобережна, 11, 14;
вул.Молодіжна, 4-а.
5.

Ремонт та монтаж даху входу в підвал – вул.Східна, 12, Молодіжна, 1-а.

6.

Ремонт шиферного даху – Молодіжна, 9, вул.Лівобережна, 11,14,

вул.Молодіжна, 1-в.
7.

Ремонт вхідних дверей – 20 шт.

8.

Ремонт під’їздів:

–

Східна, 5 (4 під’їзди)

–

Східна, 12, (2,5 під’їзди)

–

Молодіжна, 4 (2 під’їзди)

–

Молодіжна, 17 (1 під’їзд)

–

Молодіжна, 28 (3 під’їзди)

–

Молодіжна, 4 а (2 під’їзди)

–

Молодіжна, 22 (1 під’їзд)

–

Молодіжна, 8 (1,2 під’їзди)

–

Лівобережна, 2 (2 під’їзди)

9.

Герметизація швів панельних будинків – 1670 погонних метрів.

10. Ремонт даху:
–

вул.Молодіжна, 2 – 30 кв.м;

– вул.Молодіжна, 28 –90 кв.м.

–

вул.Молодіжна, 4–100 кв.м.

– вул.Молодіжна, 1-а – 20 кв.м.

–

вул.Молодіжна, 8 – 10 кв.м.

– вул.Молодіжна, 23 –20 кв.м.

–

вул.Молодіжна, 10–160 кв.м.

– вул.Молодіжна, 6 – 20 кв.м

–

вул.Молодіжна, 16 – 30 кв.м.

– вул.Східна, 3

–

вул.Молодіжна, 17 – 20 кв.м.

–

вул.Молодіжна, 29 – 10 кв.м.

– 20 кв.м.

11. Встановлення поручнів біля входу в під’їзд – Молодіжна, 22,
Висоцького, 3, 5, Молодіжна, 31, Східна, 12.
12. Ремонт котлів котельної.
13. Ремонт лабораторії в котельні.
14. Заміна теплотраси вул.Молодіжна, № 8–10.
КВКП «Водограй»
Були проведені роботи КВКП «Водограй» по промивці і хлоруванню
водогонів селища і 2–х резервуарів питної води 1000 куб.м. В результаті чого
жителі селища отримують питну воду, яка відповідає ГОСТу – «Вода питна».
Проведено будівництво нового водогону по вул.Першотравнева
протяжністю 720 метрів. Також було приведено в відповідність частину полів
фільтрації на очисних спорудах селища і реконструкцію КНС по будівництву
приливно–витяжної вентиляції цих споруд, що дає змогу підвищити надійність
водовідведення від споживачів нашого селища. Направлений екологічний запит
і лист в Кіровоградську ОДА в департамент екології та природних ресурсів
щодо включення у комплексну програму охорони навколишнього природного
середовища для фінансування важливого для нашої громади заходу, а саме –
реконструкція очисних споруд селища. На листопад 2016 р. в селищі Власівка
встановлено лічильники в приватному секторі – 653 шт., з 682 зареєстрованих
особових рахунків, що становить 96% від загальної кількості.
В комунальному секторі – 2308 шт., з 2362 особових рахунків, що
становить 97.5 % – це дає змогу підвищити контроль над водопостачанням та
водовідведенням споживачів. В комунальному секторі було проведено заміну –
26 стояків холодного водопостачання на металопластикові труби за новими
технологіями.
За звітний період колективом підприємства «Водограй» ліквідовано –
21 аварійну ситуацію в магістральних мережах, виконано – 294 заявок.

Заборгованість населення за надані послуги перед підприємством
«Водограй» відсутня, що є хорошою звісткою для колективу.
Попереду нас чекають нові проблеми та задачі по покращенню надання
послуг для населення, які ми спільно з Вами подолаємо.

