
Завершився перший рік  нашої спільної роботи і у відповідності до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» я, як сільський голова, звітую 

перед громадою про виконання своїх повноважень у 2017-2018 році. 

Особисто для мене, це був період активного навчання, починаючи від 

накладання резолюцій на документах і закінчуючи розподілом субвенцій та 

прийняттям важливих рішень. Я завдячую працівникам Смідинської сільської 

ради та депутатському корпусу за всеcторонню підтримку, за навчання, поради 

та підказки. 

Це був рік напруженої роботи, прийняття компромісних рішень, 

закріплення позитивних тенденцій розвитку села з єдиною метою – 

максимально реалізувати інтереси нашої громади. 

Зараз наша країна перебуває у стані реформ у місцевому самоврядуванні, 

освіті, медицині. Чекати немає часу і треба йти в ногу із змінами, а це насправді 

тяжко. Бо розумієш, яку основу закладеш зараз – таким і буде результат у 

майбутньому. Саме тому всі працівники залучаються до різноманітних навчань 

в області і не тільки, аби працювати ефективніше на благо громади. Щось 

виходить краще, щось можливо не так якби хотілося, та ми все одно рухаємося 

вперед. 

За рік на посаді голови Смідинської громади з моєї ініціативи та за 

сприяння народного депутата Ігоря Гузя залучено чимало коштів та реалізовано 

чимало проектів. Хочеться проаналізувати те, що нам вдалося зробити і над 

вирішенням яких питань необхідно працювати надалі, які корективи до наших 

планів необхідно внести. 

Коротко характеризуючи роботу органів місцевого самоврядування, треба 

зазначити, що сільська рада та виконавчий комітет працювали стабільно і 

послідовно, забезпечуючи розвиток  села за пріоритетними напрямками, 

розв’язуючи поточні питання життя громади. 

Для вирішення нагальних питань життєдіяльності у поточному році 

проведено 16 сесій сільської ради, прийнято 260 рішень та майже 300  

розпоряджень. Я вдячна депутатам сільської ради, членам виконкому, 

керівникам організацій і підприємств за плідну співпрацю. 

 Важливо, що наші бачення щодо соціально-економічного розвитку 

Смідинської громади знаходять розуміння та підтримку народного депутата 

України, нашого земляка Гузя Ігоря Володимировича. 

Серед головних здобутків за цей рік можу відзначити рішення про 

доєднання Журавлинівської сільської ради. Об'єднавчі процеси плануємо 

завершити вже  у 2019 році.   

Наступний, не менш важливий крок – збільшення бюджету громади. Це 



близько мільйона гривень від сплати податку військової частини, яка 

знаходиться на території нашої громади, Сьомаківського цеху, від здачі в оренду 

майна та інше. Важливим залишається питання сплати акцизного податку (адже 

за кожну продану пляшку алкогольного напою у бюджет надходить 5% від його 

вартості, але за умови, що покупець отримав чек!), бо саме від цих надходжень 

залежить освітлення вулиць, грейдерування доріг, пільги у садочку і так далі. 

Довгоочікуваним і таким бажаним стало відкриття магазину у селі 

Лісняки. Завдяки спільним зусиллям сільської ради, місцевих депутатів та 

підприємця Гапіча Максима Адамовича це стало реальністю. 

За рахунок субвенції з державного бюджету  на  формування 

інфраструктури провели утеплення фасаду приміщення ЗОШ I-II ступенів с. 

Рудня-філії ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. с. Смідин», на яку уряд виділив (808,846 тис. 

грн.). Відтепер у теплу, затишну оновлену Руднянську школу із захватом біжать 

школярі. 

 

 



Ще одним проектом за кошти інфраструктурної субвенції став 

капітальний ремонт системи опалення в Будинку культури с. Смідин (978,854 

тис.грн) 

Зупинюсь на основних результатах соціально-економічного розвитку 

громади. 

У поточному році влада ставила перед собою цілий ряд завдань щодо розвитку  

всіх сіл громади. У результаті спільної роботи активу Смідинської громади та за 

сприяння народного депутата Ігоря Гузя із державного бюджету було виділено 

кошти на такі потреби громади як: 

• Придбання комп'ютерного класу, туристичного обладнання і музичної 

апаратури для Опорного навчального закладу « Загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. с. Смідин» на загальну суму 279 тисяч гривень. 

 

• Придбання комп’ютерної техніки для Смідинського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) на суму 20 тис. гривень. 

• Поточний ремонт та придбання обладнання для харчоблоку Смідинського 

закладу дошкільної освіти коштувало 265 тисяч гривень. 



 

• Поточний ремонт кабінету музичного керівника, медичної сестри, 

завідуючої садочком та коридору – 190 тисяч гривень. 



 

 

• У грудні 2018 року в амбулаторію закупили і завезли нове обладнання та 

меблі: кушетки, тонометри, стерилізатор, крісло для маломобільних груп 

населення, пеленальні столики та багато іншого. 



 

• Найближчим часом буде придбано огороджуючі конструкції для 

огородження території амбулаторії. Загальна сума, яка проінвестована у 

благоустрій території та устаткування амбулаторії складає більше 500 

тисяч гривень. 

• У 2018 році уряд за ініціативи Ігора Володимировича виділив 1 195 тис. 

грн на реконструкцію приміщення адмінбудівлі. За ці кошти добудовано 2 

кабінети, утеплено та оновлено фасад, перекрито приміщення сільської 

ради, перенесено паливну, встановлено санвузол, викладено бруківку. 

Навесні тут також планується завершення робіт по благоустрою території 

навколо. 



 

• Потрібно згадати і про капітальний ремонт Будинку культури – понад 200 

тисяч гривень; придбання меблів та комп’ютерного обладнання для 

бібліотеки та конференц-залу на загальну суму 270 тисяч гривень, 

металопластикової конструкції (50 тисяч). Сьогодні Центр культури, 

дозвілля, спорту та туризму працює на повну потужність. У найближчому 

майбутньому музична школа теж розміститься у Будинку культури. 



 

• Капітальний ремонт ставу в с. Смідин перебачав облаштування берегової 

території, очищення дна ставу, укріплення та благоустрій берегів, 

парковку, встановлення пірсу, дитячого майданчика та вуличних 



тренажерів, освітлення та відеонагляд, а також волейбольне поле та 

альтанки. На це виділили більше як півтора мільйона гривень.  Навесні 

цього року роботи по упорядкуванню благоустрою Смідинського ставу 

будуть завершені. 

 

• Якісне виконання робіт неможливе без спеціалізованої техніки. Саме тому 

депутатський корпус Смідинської сільської ради вирішив придбати 

трактор «Бєларус»,  причіп та вал до нього, вартістю 700 тис.гривень. 



 

• Придбання та встановлення вхідних дверей (14 тис.грн), придбання 

обладнання для шкільної їдальні (20 тис. грн), комп’ютерного класу (80 

тис. грн), придбання меблів (150 тис.грн.) для Загальноосвітньої школи І-

ІІ ступеня с.Паридуби - філії ОНЗ І-ІІІ ст. с. Смідин. 

• У селі Паридуби було проведено реконструкцію вуличного освітлення 

одного із двох КТП загальною вартістю понад 260 тисяч гривень. Як 

результат - село Паридуби освітлено на 51% від загальної потреби 

населеного пункту (це найвищий показник освітлення по громаді на 

сьогодні). 

• Для освітнього закладу села Паридуби було придбано також флешки, 

мишки для комп’ютерів, сумку для ноутбука та змінний картридж для 

принтера вартістю майже 1500 грн. 

• Для клубу с. Лісняки придбано музичну апаратуру на суму 40 тис. 

гривень. 



• Придбання та встановлення дитячого майданчика у селі Лісняки 

обійшлося у 120 тисяч гривень. 

 

• Будівництво спортивного майданчика (футбольне та волейбольне поле) у 

Лісняках становить 55000 гривень. Вже цієї весни буде засіяно газонну 

траву на футбольному полі, встановлено ворота з сітками. 

• Проведено капітальний ремонт Смідинської пожежної охорони: повністю 

замінено дах (290 тис. грн). У 2019 році планується утеплення та 

облицювання фасаду та виконання внутрішніх робіт. Крім того, за 

ініціативи сільського голови на території місцевої пожежної охорони було 

пробурено свердловину. Цим самим вирішено багаторічну проблему з 

водопостачанням. 



 

 

• Придбання комп’ютерного класу для ЗОШ I—II ступенів в с. Журавлине 

(100 тис.грн.) 

• Реконструкція дошкільного навчального закладу «Журавлик” з 

будівництвом паливної с. Журавлине (500 тис. грн.). Відтепер  у 

Журавлинівському дитячому садку тепло та затишно. Завдяки співпраці 

керівництва громади та СТОВ “Ратнівський аграрій” сьогодні заклад 

працює круглий рік. 

•  



 

• Замінено вікна у дошкільному закладі с. Рудня вартістю 32 000 грн. 

• Завершили поточний ремонт харчоблоку ДНЗ “Струмочок” в с. Рудня та 

придбали меблі за кошти обласного бюджету (150 тис.грн) 

 

• Придбання дробарки для Смідинської сільської ради — 120 тис. гривень. 

 

    

Перевиконанням дохідної частини бюджету Смідинської сільської ради 

дало змогу закупили щебінь на суму 162 тис. грн. для поточного ремонту вул. 

Поліська (колишня Комсомольська). 

У с. Смідин по вулиці Волі відновили частину освітлення (КТП №115), 

використано 66,735 тис. грн. По вулицях Грушевського та Григорія Хомича 

(КТП №213) використано 90,362 тис. гривень з цією ж метою. 

У Рудні до кінця лютого буде реконструйовано вуличне освітлення КТП   

№221 вартістю майже 51 тисяча гривень. 

У селі Кукуріки реконструкцію вуличного освітлення КТП №157 на суму 

212 тисяч гривень буде проведено навесні цього року. 

З ініціативи Оксани Піцик дітвора села Сьомаки отримала для дозвілля 

новий тенісний стіл вартістю 4 тисячі гривень. 

Ще одним позитивним кроком місцевої ради стало рішення щодо 



придбання сітки для огородження кладовища с. Сьомаки і було виділено 15 

тисяч гривень з бюджету громади. 

Наші громадські організації “Смідин” та “Смідинська ініціатива” 

приймають активну участь у різноманітних грантових конкурсах (проектах). 

Зокрема, одним із досягнень є перемога в обласному конкурсі “Проекти 

місцевих ініціатив”, у результаті якого у Смідинській громаді створили 

молодіжний центр “Smidyn Hub” та закупили меблі та обладнання для нього за 

кошти обласного бюджету (84 тисячі гривень). 

Вже сьогодні в приміщенні проводяться різноманітні заходи із залученням 

молоді. 

Важливою подією є проведення вже вдруге на території нашої громади 

змагань з триатлону  “Polissia  challenge cup”(у 2018 році проводилися в статусі 

Чемпіонату України), ініціатором яких є Ігор Гузь. 

 

 

На благоустрій сіл Смідинської громади (утримання та поточний ремонт 

вулично-дорожньої мережі, облагородження  стихійних сміттєзвалищ тощо) з  



сільського бюджету спрямовано понад 50 тисяч гривень. 

Хочу звернути увагу жителів громади на деякі статті видатків громади, 

про які раніше навряд чи вам хто згадував. Отож, розчищення снігу по всіх 6 

селах громади за один день вартує більше 3000 гривень. Грейдерування 

комунальних доріг у всіх селах громади за минулий рік вартувало 47547,91 

гривень. Благоустрій сміттєзвалищ обійшовся бюджету сільської ради у 12 

тисяч. Плата за електроенергію вуличного освітлення у місяць на сьогодні 

обходиться у 4300 гривень за місяць і ця цифра буде зростати, оскільки 

планується максимально освітити всі села громади. Пільгове харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти за рік становить 28176,43 гривень, по школах ця 

сума становить 23929 гривень. 

Це лише частина поточних видатків споживання громади, а загалом їх є 

чимало. І тут постає наступне питання – сплати податків, про які чомусь 

забувають жителі громади, коли купують алкоголь чи тютюнові вироби без чека. 

Коли окремі підприємці не оформлять працівників на роботу, не купують 

ліцензію на продаж пива чи відмовляються сплачувати земельний податок. То ж 

наступного разу, коли у вас закрадеться думка про те, що має зробити для вас 

держава в особі сільської ради – запитайте себе: «А скільки податку я сплатив 

для того, аби була можливість зробити життя в громаді для мене більш 

комфортним?». 

Попереду у нас ще багато роботи. Звісно,  ми будемо продовжувати всі проекти, 

які розпочаті в минулому році,  покращувати благоустрій громади, 

підтримувати талановиту молодь,  піклуватися про старше покоління. Та все це 

можливо за однієї умови – збільшення надходжень до бюджету громади. Наші 

спільні досягнення – це запорука подальшого успішного розвитку громади. 



Будьмо мудрими та терплячими і все у нас вдасться. 

 

З повагою, Оксана Піцик 


