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Вітальне слово селищного голови
Дорогі земляки!
Компаніївська об’єднана територіальна громада утворена 29 жовтня 2017 року в
рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року та Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад».
Процес об’єднання супроводжувався різноманітними труднощами, які частково
вдалося подолати. Тому всі разом ми повинні визначити головні напрямки спільних зусиль
розвитку інфраструктури громади, проведення системної роботи з поліпшення місцевого
бізнес-клімату, розширення інвестиційних можливостей, збільшення людського капіталу,
адже в цьому є головне призначення Стратегії. Ми повинні не просто жити, вирішуючи
поточні проблеми, але й мати чіткий план розвитку і рухатися за ним. Тільки таким чином
ми дамо шанс Компаніївській громаді знайти себе на економічній, культурній карті країни.
Підготовка цього важливого документа відбувалась за участю представників
адміністративних одиниць, які увійшли до складу Компаніївської об’єднаної територіальної
громади, депутатів, представників місцевих підприємств, приватних підприємців,
громадських активістів, фахівців та органів місцевого самоврядування. Нелегко було
приймати рішення під час робочих засідань. Від мешканців було відібрано 16 проектних
ідей, які лягли в основу стратегії розвитку громади і будуть реалізовуватись до 2030 року.
Тому я вдячний усім, хто брав активну участь у підготовці Стратегії.
Процес стратегування відбувався за сприяння програми Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування Асоціації міст України(АМУ) та її проекту «Розробка
курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), що спрямований на
створення сприятливого середовища для впровадження децентралізаційної реформи в
Україні, зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократичних процесів
розвитку територіальних громад та стабільності держави. Даний проект реалізовувався
Агенством США з міжнародного розвитку USAID. Процесом підготовки та написання
Стратегії керував консультант Асоціації міст України(АМУ) та її проекту «Розробка курсу
на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) від Кіровоградської області
Леонід Жовтило та за експертної підтримки, забезпеченої громадською організацією
«Успішна Взаємодія».
Співпраця органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського
суспільства в питаннях регіонального розвитку є дуже важливою і потрібною.
У результаті роботи зі стратегічного планування розвитку Компаніївська громада
отримує документ, завдяки якому зможе раціонально організувати свою діяльність та
стратегічно розподілити обмежені ресурси. Наявність стратегії розвитку громади дасть
змогу об’єктивно оцінити соціально-економічний та ресурсний потенціали території та
сформувати її інвестиційну привабливість.
Бажаю всім наполегливості в зміцненні громади і наснаги в її соціальноекономічному розвитку.

Селищний голова
Олександр Маслюков
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1. ВСТУП
Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., призвів до
утворення 29 жовтня 2017 року Компаніївської об’єднаної територіальної громади. До
складу громади увійшли населені пункти: смт Компаніївка та села Живанівка, Громадське,
Лужок, Голубієвичі та Антонівка з адміністративним центром у смт Компаніївка.
Спроможні об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати базовим елементом
ефективної системи влади в Україні. На етапі створення громада зустрілася з багатьма
викликами, серед яких є:
 відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових
послуг мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до
складу ОТГ, до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему
цінностей щодо управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, очевидно
мають бути переглянуті та мають бути вироблені підходи до управління
«об‘єднаними» ресурсами.
 потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними ресурсами, які
стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для розвитку,
 збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття
рішень у межах ОТГ.
У більш широкому контексті Компаніївська громада повинна ефективно відповідати
зовнішнім викликам, таким як глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових
ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за
інвестиції та розвиткові ресурси.
Відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне (середньо- та
довгострокове) планування ОТГ. У цьому контексті важливим є не тільки (і не стільки)
результат (планувальний документ), скільки сам процес його створення за участі
широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних
підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.
Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегування Компаніївської ОТГ, переважно,
використовувався термін «стратегічне планування об‘єднаної громади». Однак, цей
термін («стратегічне планування») не може бути повноцінно застосованим на першому
етапі створення ОТГ(у 2017-2018 рр.) з наступних причин:
 Однією з ознак «стратегічності» плану є довгостроковий (понад 7 років) період
планування. У новоствореної Компаніївської ОТГ, умовно кажучи, відсутня «історія»,
тобто, неможливо відстежити поведінку територіальної громади як цілісної
територіальної соціально-економічної системи за попередні періоди, а період
ідентифікації базових умов, які матимуть суттєвий вплив на подальшу суб‘єктність
ОТГ, відбуватиметься упродовж 2018 - 2019 років.
 Стратегія громади повинна узгоджуватися зі стратегіями вищого рівня – області,
країни. Наразі, стратегії вищого рівня розроблені на період до 2020 року.
Тому у цей період становлення розроблено довгостроковий (на 2018-2030 рр.) план
розвитку ОТГ. У 2020 році, коли будуть сформовані базові умови функціонування ОТГ,
його можна буде доповнити або дещо змінити.
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ
Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології,
запропонованої Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального
розвитку в Україні» за сприяння програми АМУ (асоціації міст України) Проект USAID
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) м. Київ.
Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку ОТГ
дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади,
забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з
основних складових процесу планування є обов’язкова участь у ньому усіх активних та
зацікавлених представників громади. Розроблена таким чином стратегія відображає
інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з
громадою стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників, або
політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої
демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.
Розпорядженням селищного голови смт Компаніївка від 03.07.2017 р. № 6-р була
сформована Робоча група з підготовки Стратегії розвитку.

Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії розвитку
Таблиця 1.
№

1

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ПІБ
Маслюков Олександр Андрійович-голова робочої групи, голова Компаніївської
селищної ради
Снєсарь Роман Іванович - заступник голови робочої групи, заступник голови
Жовтило Леонід Борисович - координатор групи, консультант з офісу реформ у МЕР
Дишлова Ірина Леонідівна - секретар ради, заступник голови ради ГО «Успішна
Взаємодія»
Даум Катерина Володимирівна - депутат Компанївської селищної ради
Векленець Михайло Васильович-депутат Голубієвицької сільської ради
Дончук Олена Володимирівна - приватний підприємець
Доцюк Ігор Вікторович- приватний підприємець, депутат Компаніївської селищної
ради
Каратник Юлія Брониславівна - бухгалтер СФГ «Володар»
Качинський Сергій Михайлович- приватний підприємець,сільгоспвиробник
Кісіль Світлана Миколаївна- вчитель КЗ «Компаніївське НВО», Живанівське
відділення
Мірхайдарова Олена Георгіївна- голова ради ГО «Успішна Взаємодія»
Мороз Яніна Василівна - вчитель КЗ «Компаніївське НВО»
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15

Немеш Микола Миколайович - приватний підприємець

16

Панасюк Юрій Іванович - депутат Компаніївської селищної ради

17

Придвір Наталія Олександрівна - завідувач відділенням позашкільного закладу
«Барви» КЗ «Компаніївське НВО»
Савчук Сергій Володимирович – староста с. Голубієвичі та с. Антонівка

18
19
20
21

Сільвейстрова Наталія Миколаївна - директор Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ст.
Ткаченко Євгеній Юрійович - директор КП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Компаніївського р-ну»
Хільченко Надія Феофанівна - пенсіонер

Підготовка стратегічного плану розпочалася після стажування заступника голови
Романа Снєсаря та представника громадської організації «Успішна Взаємодія» Ірини
Дишлової за програмою АМУ (асоціації міст України). Завданням проекту USAID
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)з проведення
соціально-економічного аналізу було:


створення робочої групи представників громади по написанню Стратегічного плану
розвитку ОТГ та проведення першого засідання групи.

дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності
суб’єктів Компаніївської ОТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього
середовища) та оцінку можливостей розвитку громади,

проведення опитування мешканців громади ОТГ: смт Компаніївка, с. Живанівка та
с. Голубієвичі.
6 липня 1017 року в приміщенні Компаніївської районної бібліотеки відбулося
координаційне засідання членів Робочої групи, під час якого було проведено:

ознайомлення із цілями і завданнями робочої групи по написанню стратегічного
плану Компаніївської ОТГ на майбутні 12 років,

узгодження форм анкет для опитування, визначення їх кількості, розподіл по
категоріях та встановлення строків проведення даних анкет.
27 липня 2017 року в приміщенні Компаніївської селищної ради перше засідання членів
Робочої групи, під час якого було проведено:

аналіз анкет по опитуванню 138 мешканців громади, з них:114 від громадян, 9 від
представників бізнесу та 15 від керівників підприємств та установ смт Компаніївка, с.
Живанівка та с. Голубієвичі;
 роботу в групах (в межах представників робочої групи) по визначенню та
структуруванню проблем ОТГ;
 формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади згідно
зібраних пропозицій громадян.
Ключовим питанням засідання було:«Вирішення яких проблем громади сприяли б її
економічному розвитку?»
25 вересня 2017 року координатор групи - консультант з офісу реформ місцевого
економічного розвитку Леонід Жовтило провів з членами робочої групи ділову гру в
кооперативну стратегію "Свiт громад", що дало їм змогу краще зрозуміти, куди іти і що
потрібно робити громаді в майбутньому, відчути персональну відповідальність за кожну
пропозицію, внесену в проект Стратегічного плану розвитку ОТГ.
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9 жовтня та 23 жовтня 2017рокув приміщенні Компаніївської селищної ради відбулося
друге та третє засідання членів Робочої групи, під час яких члени робочої групи підвели
підсумки попередніх етапів роботи над Стратегією, а також провели:
 формулювання місії та стратегічного бачення громади
 проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT.
На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці –
проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT та підготовлені базові аналітичні
висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Компаніївської
громади.
29 березня 2018 року відбулося четверте засідання робочої групи, на якому було
уточнено цілі проектів та пропозицій з головою ОТГ Маслюковим О. А. та фахівцями
органів місцевого самоврядування. Провівши їх оцінку, члени робочої групи побудували
мережевий графік досягнення цілей.
22 травня 2018 року в м. Києві відбулась конференція присвячена завершенню річного
навчального циклу зі стратегічного планування розвитку громад, який провела АМУ в
рамках проекту USAID ПУЛЬС, під час якої було презентовано проект стратегії
сталого
розвитку
Компаніївської
селищної
об'єднаної
територіальної громади.
Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому бажаючі мали
можливість брати участь в розробці Стратегічного плану. До роботи залучались також
вузькоспеціалізовані фахівці та представники органів місцевого самоврядування
Компаніївської ОТГ. Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки
Стратегічного плану представники Інституту Громадянського Суспільства. Методичне
забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання
консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечували:
 Тренери проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в
Україні» (ПУЛЬС): Володиир Проскурін, Ірина Ковра, Дмитро Лукін (консультант).
 Координатор групи - консультант з офісу реформ у МЕР від Кіровоградської
області Леонід Жовтило.

3.Коротка характеристика громади і району
Компаніївська селищна об’єднана територіальна громада утворена 29 жовтня 2017 року в
рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року. До складу громади увійшли
населені пункти: смт Компаніївка та села Живанівка, Громадське, Лужок, Голубієвичі та
Антонівка з адміністративним центром у смт Компаніївка. Загальна площа Компаніївської
ОТГ – 153,9 квадратних кілометрів, чисельність населення – 5 500 станом на 01.01.2018
року.
Таблиця 2. Населені пункти Компаніївської ОТГ та їх характеристики
№

1
2
3
4
5
6

Найменування територіальних громад та
населених пунктів, що входять до їх складу,
із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність
населення
станом на
01.01.2018

Компаніївська селищна рада
смт Компаніївка
с. Живанівка
с. Громадське
с. Лужок
Голубієвицька сільська рада
с. Голубієвичі
с. Антонівка

8

Відстань до потенційного
адміністративного центру
територіальної громади, км

4538
538
27
70

3
8
8

274
97

10,0
7,0

Компаніївська селищна об’єднана територіальна громада розташована у
центральній частині Компаніївського району Кіровоградської області. Територія ОТГ
розташована у степовій зоні, ландшафт - хвиляста рівнина, в західній частині - відроги
Придніпровської височини. Найбільші річки - Сугоклея (Комишувата) і Саваклей. Ґрунти
головним чином чорноземні, основні корисні копалини - глина, пісок, будівельний камінь. В
гранітних виходах біля с. Живанівка знаходиться Живанівський гранітний кар’єр, на
території якого ростуть рідкісні рослини, занесені до Червоної книги: горицвіт весняний,
сон розкритий, пролісок,півники понтичні. Місцевий степ - різнотравно-типчаковоковиловий, серед дерев поширені ясени та в’язи, чагарники утворюються шипшиною,
тереном, крушиною, глоду та кизильником.
Родзинкою Компаніївської ОТГ є природне цілюще джерело у смт Компаніївка в
районі місцевої санепідемстанції біля витоків річки Сугоклея (Комишуватої), з
надзвичайно чистою водою, яка має гарні смакові якості. Джерело освячене і доглянуте
місцевою громадою, стилізоване дерев’яною криницею. Відоме тим, що його вода не
псується протягом багатьох років.
У смт Компаніївка є дві церкви – у центрі селища Святопокровська церква та біля
центрального ставу храм святої мучениці Вікторії Кулузької, єдиний у Європі, побудований
у 2010 році по благословенню схіархімандрита Іони (Ігнатенко).
За селищем Компаніївка, в районі лісгоспу, біля лісу, є Андріанів став,який колись
був привабливою зоною купання та відпочинку, оскільки поряд була розташована місцева
база відпочинку, оточена лісом. Зараз це місце потребує розчищення, окультурення та
догляду.
Селище Компаніївка відоме в Україні тим, що має філіал Білоцерківського
аграрного національного університету-технікум ветеринарної медицини, де навчаються
студенти з різних областей України. Технікум має свій спортивний зал, студентський клуб
у центрі смт Компаніївка, де часто проходять цікаві зустрічі та концерти, міні-зоопарк у с.
Живанівка, де є страуси, кролі, осел, зайці, цесарки, фазани та інші тварини, а також
ферми, де вирощують продуктивні породи корів і свиней. Студенти і викладачі технікуму
часто проводять цікаві екскурсії для дітей з усього району.
Неподалік від технікуму ветеринарної медицини знаходиться Компаніївський
районний будинок культури, в якому створюється районний Краєзнавчий музей та
проходять гарні свята, концерти, конкурси; центральна районна бібліотека для дорослих;
а через площу, поряд з районним відділом освіти, районна дитяча бібліотека.
У смт Компаніївка є два загальноосвітніх навчальних заклади: Компаніївська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та комунальний заклад «Компаніївське навчальновиховне об» єднання» (далі КЗ «Компаніївське НВО»), куди ввійшло Компаніївське
відділення та Живанівське відділення, у цей заклад підвозять шкільним автобусом учнів із
с. Лужок, с. Громадське та із с. Роздолля. Також є два дошкільні навчальні заклади у смт
Компаніївка - № 1 та № 2 та один у с. Живанівка.
У с. Голубієвичі знаходиться загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, яку відвідують
також учні із с. Антонівка; також є дитячі будинків сімейного типу.
Компаніївська ОТГ має млин, олійню, із смачною і дуже запашною олією; два парки
відпочинку – у центрі селища, де зазвичай біля пам’ятника та стели загиблим воїнам у
другій світовій війні проходять урочисті мітинги і зібрання та біля ставу, із гарним
фонтаном, сценою, де проходять селищні та районні свята, концерти, дискотеки. Обидва
парки облаштовані сучасними дитячими майданчиками, а в парку біля ставу ще є алея
закоханих, прикрашена великим серцем і гарними лавками де проходять виставкиярмарки виробів народних майстрів.
У центральному ставі проживає зграя лебедів, які щороку прилітають і вирощують
пташенят, але став, який раніше був обсаджений плакучими вербами, зараз частково
заріс очеретом, а більшість верб від старості посохли.
Навпроти парку розташовано ряд торгівельних пунктів, три аптеки, неподалік
базар, банки – Ощадбанк, «Приват-банк» та «Райфайзен-банк Аваль».
При в’їзді в селище Компаніївка є автовокзал, який нещодавно перестав
функціонувати, оскільки приміщення було продане і віддане під оренду кафе-магазин.
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Компаніївський район на півночі межує з Кіровоградським, на сході - з
Новгородським, Долинським та Устинівським, на півдні - з Бобринецьким, на заході - з
Новоукраїнським районами області, має п’ять природно-заповідних об’єктів - ДолинівськоПокровський ландшафтний заказник (села Долинівка та Покровка), ботанічна пам’ятка
Тернова Балка (с. Зелене), геологічна пам’ятка Інгульська Жила (с. Інженерівка), заповідні
урочища Розлитий Камінь (с. Софіївка) та Келеповське (с. Покровка). Урочище Розлитий
Камінь - єдине місце в області, де росте тюльпан гранітний - рідкісна квітка, яка занесена
в Червону книгу України. У Долинівсько-Покровській балці відмічений дуже рідкісний птах
– орел-змієїд, також занесений до Червоної книги України.
Загальна площа території району - 1 тисяча квадратних кілометрів, кількість
населення - 15,3 тисяч осіб, одній селищній та шістнадцяти сільським радам
підпорядковано 53 населених пункти.
Економіка району сільськогосподарська, спеціалізація - зернове землеробство та м’ясомолочне тваринництво.
Адміністративний поділ Компаніївського району станом на 10 серпня 2017 року
виглядє так: Компаніївська селищна та Виноградівська, Водянська, Гарманівська,
Голубіївицька, Губівська, Коротяцька, Мар'ївська, Нечаївська, Першотравенська,
Петрівська, Полтавська, Сасівська, Софіївська, Червоновешківська та Червонослобідська
сільські ради, в яких 53 населених пункти. Протягом своєї історії Компаніївський район
міняв свій адміністративно-територіальний склад, сільради укрупнювалися і
розукрупнювалися, формувалися і розформовувалися, села переходили в сусідні райони і
навпаки.
На відміну від інших районів області села Компаніївщини мали не дуже
мілітаризовану історію. Розвиток району тісно пов'язаний з політико-економічним станом
свого обласного центру і аграрною специфікою степового краю.

схема 1. Розташування Компаніївського району в складі Кіровоградської області
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схема 2. Компаніївська селищна територіальна об’єднана громада
Таблиця 3. Порівняння громади, району, області

Регіони
Компаніївськ
а ОТГ
Компаніївськ
ий район
Кіровоградсь
ка область

Площа у % до
Площ
загальної
Населен
2
а, км площі/району/обла
ня
сті

Населення у % до
загального
населення/району/обл
асті

Густота
населен
ня

153,9

13,5

5500

34,5

40,38

967

3,9

15249

1,5

15,76

24588

4,07

961515

2,23

39,10

3.1. Історична довідка
Територію, яку тепер займає Компаніївський район здавна освоювали різні народи.
Перші сліди людини тут датуються археологами добою неоліту (IV тисячоліття до н.е.). В
районі проводилися археологічні дослідження пам’яток доби бронзи (II тисячоліття до
н.е.), пізньої бронзи (кінець II тисячоліття - початок I тисячоліття до н.е.), Кіммерії (VIII ст.
до н.е.), Скіфії (IV - III ст. до н.е.), Сарматії (I - II ст.ст. н.е.), черняхівської культури (II - VI
cт.), кочівницьких курганів (X - XIV ст.ст.). У період Козаччини територія Компаніївського
району входила до складу земель Війська Запорозького. Внаслідок невдалої війни з
Туреччиною 1710 - 1713 рр. вона відійшла до Османської імперії, але після поразки турків
у війні 1735 - 1739 рр. була відвойована і стала часткою Бугогардської паланки Нової Січі.
Компаніївщина не входила до складу створених російським урядом військовопоселенських областей Нової Сербії (1752 - 1764) та Ново-Слобідського козачого полку
(1754 - 1764), а до самої ліквідації Нової Січі (4 червня 1775 року) була запорозькою
територією. Указом 5 серпня 1775 року вона була приєднана до Єлисаветградської
провінції Новоросійської губернії. У другій половині XVIII ст. на лівому березі Сугоклеї
(Комишуватої) колишні козаки-компанійці заснували село Компаніївку, яка згодом стала
центром Компаніївського району. Компанійські полки складали гетьманську легку
кавалерію, призначенням якої була сторожова та розвідувальна служба на південному та
західному кордонах. Компанійці були озброєні шаблями, луками, короткими рушницями та
нагайками-канчуками, іноді використовували списи та ручні гранати. Їх одягом були
зелена черкеска з червоними вилогами, червоний жупан, вузькі шаровари або штаниголянці, короткі чоботи та круглі шапки. Компанійці, що вийшли у відставку, повинні були
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приписуватися до соціального стану, відповідного обраному роду своїх занять, тобто в
міщани, козаки чи селяни. Останні компанійські полки були реформовані в регулярні
легкокінні полки 24 жовтня 1775 року. Цей процес був причиною значного оселення
колишніх компанійців, імовірно тоді й виникла Компаніївка. У 1775 - 1776 рр. провінції
Новоросійської губернії були поділені на повіти і майбутня Компаніївщина опинилася в
Єлисаветградському повіті Єлисаветградської провінції Новоросійської губернії.
На компаніївському терені жило багато відомих в історії родин. Зокрема
представники знатних козацьких родів: Бутовичі, Нечаї, Новицькі (можливо нащадки
одного з перших компанійських полковників І.Ф.Новицького), Золотницькі, Келеповські;
неабиякі російські дворяни, що залишили помітний слід в суспільному житті свого часу:
Титови, Добровольські, Емануелі, Соколови-Бородкіни, Зелені, Бракери, Живанови,
Обертасови, Дроботковські.
Особливим предметом гордості компанійців є зв'язок компаніївської землі з життям
і творчістю видатних українських письменників І.К.Микитенка (1897 - 1937) та
Ю.І.Яновського (1902 - 1954), а також визначного пролетарського поета Д.Бєдного (1883 1945).
Компаніївський район
Економіка
Район сільськогосподарський. Територія району становить 96,7 тис. га, в тому числі
сільськогосподарських угідь 86,2 тис. га, з яких і рілля 73,2 тис. га.
Кількість агроформувань, що діють на території району, становить 24.
Кількість фермерських господарств — 125.
Таблиця 4. Загальна характеристика
Приріст (зниження - )
Одиниця
Факт
порівняно з минулим
виміру
роком (в %)
Обсяг виробленої промислової продукції
тис.грн.
у цінах 2010 року (станом на 1.
200,9
102,5
06.2017р.)
Роздрібний товарообіг у порівняних
тис.грн.
53773,9
121,2
цінах (станом на 01.01.2017р.)
Обсяг реалізації платних послуг
тис.грн.
населенню за І квартал 2017 р.
448,4
130,6
(у фактичних цінах)
Обсяг інвестицій в основний
тис.грн.
капітал (тис.грн./%) за січень-грудень
2016 року
168708
185
*Дані записки статуправління про роботу промисловості, транспорту, споживчого ринку,
фінанси, соціальну статистику.
У сфері економічного розвитку :
Обсяг виробленої промислової продукції за січень – березень 2017 року склав 74,2
тис. грн. (у цінах 2010 року), що становить 57,0 % до відповідного рівня 2016 року.
Зменшено виробництво олії соняшникової, корми готові для сільськогосподарських
тварин.
Загальний обсяг реалізованої продукції по району за січень – березень склав 143,4
тис. грн., що становить 188,9 % до відповідного рівня 2016 року.
розрахунку на одну особу 4,85 грн.
У сільському господарстві обсяг виробництва валової продукції по
сільськогосподарським підприємствам за січень – березень 2017 року по підприємствах,
що складають оперативну звітність склала становить 102,6 %,
( по області 86,8 % - 6 місце).
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За січень – квітень поточного року обсяг виробництва валової продукції по
сільськогосподарським підприємствам , що складають оперативну звітність склала
становить 117,9 %, ( по області 90,8 % - 6 місце).
Станом на 01 квітня 2017 року по сільгосппідприємствах району чисельність
поголів’я:
великої рогатої худоби склала 444 гол., що у порівнянні з відповідним періодом
минулого року становить 85%;
в тому числі корів налічується 142 гол., що в порівняні з відповідним періодом
минулого року становить 92%;
птиці 11650 гол., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року становить
141%;
свиней38892 гол., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року становить
104%.
Сільськогосподарськими
підприємствами
придбано
7
одиниць сільськогосподарської техніки, а саме: 4 трактори, 1 зернозбиральний комбайн,
1одиницю посівної техніки, 1 одиницю грунтообробної техніки на загальну суму 5320,0
тис. грн.

3.2. Коротка характеристика області та району
Кіровоградська область
Економіка
Кіровоградська область по структурі економіки є аграрно-індустріальною.
У структурі валового випуску продукції займають:






сільське господарство — 32,1 %
промисловість — 28,1 %
транспорт і зв'язок — 11,6 %
житлово-комунальне господарство — 5,1 %
інші галузі матеріального і нематеріального виробництва — 23,1 %
Промисловість
У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають харчова
промисловість, машинобудування та металообробка, електроенергетика, промисловість
будівельних матеріалів. Серед галузей харчової промисловості провідна роль належить
цукровому виробництву, в області працює 11 цукрових заводів. У структурі виробництва
товарів народного споживання частка продовольчих товарів становить 83 %. Загалом у
регіоні на самостійному балансі перебувають 254 промислові підприємства, функціонує
455 малих промислових підприємств.
Сільське господарство
Кіровоградська
область
здавна
відома
як
регіон
із
добре
розвинутим
сільськогосподарським виробництвом. У галузевій структурі валової продукції сільського
господарства провідне місце належить рослинництву, питома вага якого становить 73 %,
тваринництва — 27 %.
Основні
зернові
культури,
що
вирощуються
в
області
—
озима пшениця, ячмінь, соя, кукурудза на зерно, зернобобові, гречка та просо. Значне
місце серед технічних культур займає соняшник і цукровий буряк.
У садівництві переважними напрямками є вирощування яблук, груш, слив, вишень і
ягідних культур.
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Основою тваринництва є розведення великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці.
Питома вага виробництва основних видів сільськогосподарської продукції у загальному
обсязі її виробництва в Україні становить: по соняшнику — 10 %, зернових і
зернобобових — 6,7 %, цукровому буряку (фабричному) — 5,2 %, м'ясу — 3,0 %,
молоку — близько 2,8 %.
Розведенням племінних коней займаються 2 кінні заводи і 2 племінні ферми. Основні
породи, що розводяться у кінзаводах і племфермах — чистокровна верхова і українська
верхова.
Площа зрошуваних земель у Кіровоградській області становить 51,3 тис. га, з них — 21,2
тис. га міжгосподарських систем
Транспорт і зв'язок
Основні
залізничні
вузли — Знам'янка, Помічна, Гайворон, Долинська.
Розвинений
автотранспорт. На Дніпрі розвинене судноплавство (пристань Світловодськ). Авіалінії
з'єднують Кропивницький із великими містами України.
Соціально-гуманітарна сфера
Освіта і наука
У Кіровоградській області наукові дослідження проводяться переважно академічними і
галузевими науковими організаціями та науковими підрозділами вищих навчальних
закладів І—IV рівнів акредитації.
У 2000 р. в області зосереджувалося 13 організацій, які виконують наукові та науковотехнічні роботи, де в основній діяльності зайнято 0,7 тис. осіб, в тому числі 0,4 —
дослідники. Всього чисельність фахівців становить 0,5 тис. осіб, із них із науковим
ступенем докторів наук — 17 осіб і кандидатів наук — 38. Чисельність працівниківсумісників, які виконують наукові та науково-технічні роботи, становить 0,2 тис. осіб, із них
22 доктори і 58 кандидатів наук. В області працює 14 академіків і членів-кореспондентів, а
також 34 доктори і 449 кандидатів наук, які зайняті в економіці області.
Фінансування наукових та науково-технічних робіт становить 3,4 млн. грн., у тому числі за
рахунок держбюджету — 1,2, власних коштів — 0,9, коштів замовника — 1,3, тобто в
структурі фінансування за джерелами переважають власні кошти. Обсяг робіт, виконаних
власними силами наукових організацій, становить 3,3 млн. грн. (у фактичних цінах),
основна частина яких — — це науково-технічні розробки (2,7 млн. грн.). Фундаментальні,
прикладні дослідження і науково-технічні послуги становлять відповідно 0,09, 0,46 і
0,11 млн. гривень.

Населення і трудові ресурси
3.3.Чисельність населення і демографічна ситуація
Діаграма 1. Чисельність мешканців, осіб(сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли
до складу ОТГ)
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Територія
Компаніївський район
Компаніївська ОТГ

Таблиця 5 до діаграми 1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15810 15735 15622 15540 15543 15390 15367
4538 4525 4544 4535 4568 4543 4552

Діаграма 2. Природний та міграційний рух населення, осіб (Компаніївський район)

Діаграма 3. Природний та міграційний рух населення, осіб (Компаніївська ОТГ)

Таблиця 6 до діаграм 2, 3
Компаніївський район

Показники
Народилось
Померло
Природний приріст,
скорочення (–)
Прибуло
Вибуло
Міграційний приріст,
скорочення (–)
Загальний приріст,
скорочення (–)

смт Компаніївка

2011
184
253
-69

2012
246
281
-35

2013
188
269
-81

2014
226
250
-24

2015
166
272
-106

2016
162
251
-89

2011
45
57
-12

2012
90
69
21

2013
41
74
-33

2014
66
65
1

2015
45
77
-32

2016
54
84
-30

326
332
-6

284
362
-78

289
290
-1

331
304
27

260
307
-47

279
213
66

99
100
-1

86
88
-2

105
81
24

125
93
32

97
90
7

92
53
39

-75

-113

-82

3

-153

-23

-13

19

-9

33

-25

9

15

Діаграма 4. Розподіл населення за віком, осіб (Компаніївський район) станом на 01 січня 2017
року

Діаграма 5. Розподіл населення за віком, осіб (Компаніївська ОТГ) станом на 01 січня 2017 року

Таблиця 7 до діаграм 4, 5
Компаніївський район

Показники
Усе населення, у тому
числі у віці:
молодшому за
працездатний (0-15
років)
Працездатному (16-59
років)
старшому за
працездатний (60 років
і старше)
Діти дошкільного віку
(0-6 років)
Діти шкільного віку (717 років)

смт Компаніївка

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15654

15579

15466

15384

15387

15234

15211

4408

4395

4414

4405

4438

4413

4422

2887

2848

2867

2895

2960

2919

2916

775

748

780

780

806

824

848

9352

9320

9235

9184

9110

9026

8975

2706

2716

2705

2699

2679

2651

2631

3415

3411

3364

3305

3317

3289

3320

927

931

929

926

953

938

943

1209

1228

1334

1337

1412

1381

1380

341

338

392

388

406

405

421

2117

2012

1892

1889

1858

1876

1879

542

513

486

480

484

491

496

Діаграма 6. Розподіл населення смт Компаніївка за віком та рівнем освіти (інформація наведена за
даними Всеукраїнського перепису населення на 05 грудня 2001 року)
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Таблиця 8 до діаграми 6
у тому числі
мають освіту
не мають не
крім
Всьог
повну базову
початков
вказал
того,
Вік
о, повн базов
загаль загаль початко
ої
и
непис
у
початко незакінче
осіб
у
ну
ну
ву
загально рівень ьвищ
ву вищу ну вищу
вищу
середн середн загальну ї освіти освіти менні
у
ю
ю
18 3787 546
1
1125
11
1249
626
156
52
–
21
років
і
стар
ші
________________
** для осіб, які закінчили навчання до 1996 року
**

3.4.

Зайнятість населення та безробіття
Таблиця 9. Попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці (на кінець 2016
року, осіб)
2016
Показники

Компаніївський
район

Кількість зареєстрованих безробітних
Потреба підприємств у працівниках для заміщення
вільних робочих місць (вакантних посад)
Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну
посаду)

3.5.

Кіровоградська
область

407
6

17152
1525

68

11

Доходи населення і заробітна плата
Діаграма 7. Середня заробітна плата, грн. (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до
складу ОТГ)
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Регіони
Кіровоградська область
Компаніївський район

Таблиця 10. До діаграми 7
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2114
2428
2608
2789
3282
3974
1733
2065
2275
2365
2829
3422

Діаграма 8. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ОТГ

Таблиця 11 до діаграми 8

Кількість підприємств та установ 52 Кількість малих підприємств
з них:

Кількість підприємців фізичних осіб

445

сільськогосподарських

2 Кількість підприємців юридичних осіб 416

промислових

2 Кількість фермерських господарств

інших
3.6

48 Кількість особистих
селянських господарств
Зовнішньоекономічна діяльність

43
2103

Таблиця 12. Обсяги експорту - імпорту товарів та послуг за 2016р.
Експорт
Регіони

Кількість
підприємств

Вартість,
тис. дол.
США

Імпорт
Відсотків
Вартість,
до
Кількість
тис. дол.
загального підприємств
США
обсягу
Товари
18

Відсотків
до
загального
обсягу

Кіровоградська
область
Компаніївський
район

272

427431,4

100,0

227

183997,8

100,0

4

1486,9

0,3

1

…

…

Кіровоградська
область
Компаніївський
район

26

26993,9

42

21905,2

100,0

–

–

1

…

…

Послуги
100,0
–

1

1

1

1

____________________

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну
статистику” щодо конфіденційності інформації.
1

4.

Фінансовий стан та бюджет громади

4.1

Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.
Таблиця 13

а) Доходи:
ДОХОДИ
Загальний фонд (без субвенцій з
державного бюджету, крім освітніх
та медичних)
у тому числі:
Власні і закріплені доходи
з них:
Базова дотація з державного бюджету
Реверсна дотація з державного
бюджету
Стабілізаційна дотація
Субвенція з державного бюджету на
освіту та охорону здоров'я
у тому числі:
освітня
медична
Інші субвенції (крім освітніх та
медичних)
РАЗОМ загальний фонд
Спеціальний фонд (без субвенцій з
державного
бюджету)
у тому числі:
Субвенції з державного бюджету
у тому числі:
РАЗОМ спеціальний фонд
Усього доходи І (без субвенцій)
Усього доходи ІІ (із субвенціями)
б) Видатки:
ВИДАТКИ

Затверджено на
%
2015 рік
виконання
9892,6
103,6

тис. грн.
Затверджено на
2016 рік
11339,7

7952,8

104,5

8019,3

1866,3

100

3320,4

1966,3

100

332,4

73,5

100

123,6

9892,6
192,6

103,6
96,7

11339,7
229,8

192,6

96,7

229,8

Затверджено

%

тис. грн.
Затверджено на
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Загальний фонд (без субвенцій з
державного бюджету, крім освітніх
та медичних)
Державне управління
Освіта
у тому числі за рахунок субвенції з
державного бюджету на освіту
Охорона здоров'я
у тому числі за рахунок субвенції з
державного бюджету на охорону
здоров'я
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Засоби масової інформації
Будівництво
Сільське господарство
Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю
Видатки, не віднесені до основних
груп
Видатки за рахунок субвенцій з
державного бюджету
у тому числі на:
РАЗОМ загальний фонд
Спеціальний фонд (без субвенцій з
державного бюджету)
у тому числі:
Видатки за рахунок субвенції з
державного бюджету
у тому числі:
РАЗОМ спеціальний фонд
Усього видатки І (без субвенцій, крім
освітніх та медичних)
Усього видатки ІІ
(із субвенціями)

на 2015 рік
7546,9

виконання
98,0

2016 рік
7679,7

1056,8
2781,1
1866,3

97,2
99,0
100,0

1201,7
3491,5
3320,4

20,0

40,0

129,7

204,4
22,2

99,6
93,1

144,5
25,5

3484,6

96,1

2686,8

7546,9
2996,5

98,0
83,5

7679,7
3889,8

2996,5
10543,4

83,5
93,9

3889,8
11569,5

10543,4

93,9

11569,5

Таблиця 14. Найбільші платники податків у громаді
1. Назва підприємства
2. Форма власності
3. Адреса (юридична, поштова),
телефон
4. Основний профіль діяльності
5. Код ЗКПО (по можливості)
6. Обсяг продукції в оптових діючих
цінах без ПДВ та акцизного збору, тис.
грн.

ВСК «Колос»
Колективна
смт Компаніївка
Вирощування зернових та технічних культур, розведення великої
рогатої худоби та свиней, переробка с/г продукції, роздрібна
торгівля продовольчими товарами.
03757979
86278
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7. Обсяг продукції в порівняних цінах,
тис. грн.
8. % обсягу продукції в порівняних
цінах до минулого року
9. Встановлена потужність
10. Фактичний випуск продукції

103533

11. Рівень рентабельності

65,3

12. Заборгованість

-

Разом:

-

В т. ч. перед бюджетом

-

Заробітна плата

-

Перед постачальниками

-

13. Кількість працюючих

112

113

86278

В т. ч. ІТП
14. П.І.Б., керівника, тел.

Болюк Анатолій Васильович

Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу

5.

Таблиця 15. Фінансова інфраструктура (Банківські установи, кредитні спілки).
№
п/п

Назва

1.

Адреса

Відділення поштового зв’язку
Компаніївське міське відділення
смт Компаніївка,
поштового зв’язку
вул. Паркова, 14

Керівник
(П.І.П., тел.
сл., дом,
стаж
перебування
на посаді)
Омельчук
Людмила
Анатоліївна
2-02-42
(службовий)
Стаж на
посаді – 5
років

Кількість
клієнтів

4000

2.

Усього:1
1.

Банківські відділення
Компаніївське
смт Компаніївка,
відділення Кіровоградської обласної
вул. Вишнева, 32
дирекції публічного акціонерного
товариства
« Райффайзен Банк Аваль»

2.

Відділення №12 Кіровоградського
регіонального управління публічного
акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк»

смт Компаніївка,
вул. Вишнева,
15/3
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Болгарова
Ганна
Михайлівна
2-07-98
(службовий)
0673046466
(мобільний)
12 років
Кондрашова
Катерина
Миколаївна

Юридичних
– близько
187 чол.
Фізичних –
близько
5000 чол.
Юридичних
– близько
30 чол.
Фізичних –
близько

3.

Компаніївська філія ощадбанку №
1010/050

смт Компаніївка,
вул. Перемоги,
103 А

Іванова Інна
Вікторівна
2-00-03
(службовий)
4 роки

5000 чол.
-

Усього: 3

Транспортна інфраструктура і зв’язок
Компаніївська ОТГ сполучена із обласним центром м. Кропивницький автобусним
сполученням (30 км). Інтенсивність руху автобусів достатньо щільна, що пояснюється
розміщенням селища біля автодороги Н-14 (2 км) (Автодорога Н-14 — автомобільна
дорога на території України національного значення Олександрівка — Кропивницький —
Миколаїв. Проходить по території Кіровоградської та Миколаївської областей.
Починається в Олександрівці, проходить через Кропивницький, Бобринець біля смт
Компаніївка та закінчується в м. Миколаїв. Загальна протяжність — 239,3 км, з під'їздами
— 264,9 км.)
Дістатись можливо такими автобусами: Рейс 723Рейс 387Рейс 2225Рейс 1088Рейс 009
та багато іншими згідно сайту: http://bus.com.ua/. Перший автобус Рейс 2225 із м.
Кропивницький до смт Компаніївка відбуває о 6:00 прибуває до смт Компаніївка о 6:45.
Останній автобус із м. Кропивницький Рейс 1103 відбуває із м. Кропивницький о 19:30
прибуває до селища о 20:13. Середня тривалість подорожі автобусом із обласного центру
м. Кропивницький - 40-45 хв. Середня тривалість подорожі легковим автомобілем із
обласного центру - 25-30 хв.
6.



Протяжність і стан доріг;
Таблиця 16. Відомості про відстань центру територіальної громади до:
(км)
До автомагістралі
2 До центрів сусідніх рад
Олександрівка-Миколаїв

з них дорога з твердим покриттям 2
До залізничної станції

Голубієвицька сільська рада

12

Полтавська сільська рада

15

Червоновершківська сільська рада

10

Мар”ївська сільська рада

12

Сасівська сільська рада

13

З них дорога з твердим покриттям так

27 До районного центру

---

з них дорога з твердим покриттям 27 з них дорога з твердим покриттям --До населених пунктів ради

До обласного центру

с. Живанівка

5

с. Лужок

7

с. Громадське

6

30

з них дорога з твердим покриттям так з них дорога з твердим покриттям 30
Таблиця 17. Розвиток мережі зв’язку, наявність та якість доступу до Інтернету
Зв'язок
Поштове відділення
Поштове відділення "Нова пошта"
22

шт.
шт.

1
1

АТС
Телефонний (стаціонарний) зв’язок
Телефонний стільниковий (мобільний) зв’язок
Наявність стійкого прийому телевізійного сигналу
Мережа Інтернет

7.

шт.
так
ні
так
ні
так
ні

1
так
так
так
так

Інфраструктура торгівлі та послуг

Мережа закладів торгівлі та громадського харчування
Таблиця 18. МІСЦЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Керівник
(П.І. Б., тел. сл.,
№
Форма
Площа
Назва
Адреса
дом,
п/п
власності
(м2)
стаж перебування
на посаді)
Кафе
1.Кафе
смт
Павельчак О.О.
„Промінь”
Компаніївка,
колективна
вул. Садова
2.
Кафе
смт
Дяжур М. В.
«Радість»
Компаніївка,
Приватна
вул. Перемоги
138
3.
Кафе
смт
Компаніївське
«Вікторія»
Компаніївка,
районне споживче
Колективна
вул. Перемоги
товариство,
156-а
Жученко М. Л.
4.
Кафе
смт
Олійников А. О.
«Аліса»
Компаніївка,
Приватна
вул. Перемоги
156
5.
Кафе
смт
Немеш М. М.
«Гавань»
Компаніївка,
Приватна
вул. Вишнева
19
6.
Літнє кафе смт
Дяжур М. В.
«Все для
Компаніївка,
Приватна
всіх»
вул. Перемоги
91-а
7.
Кафе
смт
Чернов М. М.
Компаніївка,
Приватна
вул.
Перемоги,103
Усього:7
Їдальні
1.Їдальня
смт
Компаніївський
Компаніївка,
технікум
Державна
вул. Шевченка
ветеринарної
медицини
7.1.

23

Кілть місць

24

12

100

80

48

24

50

100

Гордієнко Г. М.
Усього:1
РАЗОМ:8
Таблиця 19. Найбільші заклади торгівлі
Найменування:
продовольчий магазин «Файно маркет»
Найменування
Од.
Кількість

Примітка

вим.
Земельна ділянка
Площа земельної ділянки
Форма користування земельною ділянкою (приватна
власність, користування, оренда)
Будівля
Загальна площа
Поверховість
Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний)

м2
-

939,0
оренда

м2
поверх
-

750
1,5
добрий

Найменування: продовольчий магазин «МІНІ-МАРКЕТ» Компаніївське РСТ
Земельна ділянка
Площа земельної ділянки
м2
429
Форма користування земельною ділянкою (приватна власність,
оренда
користування, оренда)
Будівля
Загальна площа
м2
100
Поверховість
поверх
1
Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний)
добрий
Найменування:
магазин будівельних матералів «ДОБРОБУТ» п/п Качинський
Земельна ділянка
Площа земельної ділянки
м2
600
Форма користування земельною ділянкою (приватна
користування
власність, користування, оренда)
Будівля
Загальна площа
м2
200
Поверховість
поверх
1
Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний)
добрий
Найменування:
продовольчий магазин «НИВА» Компаніївське РСТ
Земельна ділянка
Площа земельної ділянки
м2
220
Форма користування земельною ділянкою (приватна власність,
оренда
користування, оренда)
Будівля
Загальна площа
м2
150
Поверховість
поверх
1
Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний)
добрий
Найменування:

магазин будівельних матеріалів «БУДМАЙДАН» п/п Паливода
24

Земельна ділянка
Площа земельної ділянки
Форма користування земельною ділянкою (приватна власність,
користування, оренда)
Будівля
Загальна площа
Поверховість
Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний)

7.2.

м2
-

500
оренда

м2
поверх
-

50
1
добрий

Туристична інфраструктура Компаніївського району
База відпочинку «Хутір козачий»

Якщо Ви хочете провести час у простих сільських умовах і вдихнути повітря, насичене
ароматом степових трав, а також порибалити. Запрошуємо Вас на базу відпочинку «Хутір
козачий» розташовану на території Компаніївської селищної ради. Власник ФОП
"Хільченко О.В." Розраховано на 20 місць.

Заповідне урочище «Розлитий камінь»

«Розлитий камінь» – дивне словосполучення. Але побачивши на власні очі це
заповідне урочище переконуєшся у справедливості назви – ніби водяний водоспад навіки
застиг у своєму падінні до ріки Сугоклеї. Та ще й до того вкрився рослинами. Як об'єкт
природно – заповідного фонду України об'явлено рішенням Кіровоградської обласної ради
народних депутатів від 13.01.1995 року № 31. Проектована пам'ятка природи «Розлитий
камінь» знаходиться у Компаніївському районі, між селами Доліловка та Софіївка, ближче
до останнього. Це мальовнича ділянка в долині річки Сугоклей, яка розміщується на
25

лівому високому березі. Кам'янисті відслонення тут мають своєрідну форму, а саме в
верхній частині у вигляді широких плескатих брил, за що і отримало урочище – Розлитий
камінь. Загальна площа біля 30 га.

8.

Енергетична інфраструктура

8.1.

Комунальна інфраструктура та інженерні мережі Компаніївської ОТГ
Водопостачання та водовідведення



На території Компаніївської ОТГ, послуги з водопостачання надає СКП
"Компаніївське". Станом на 1 серпня 2017 року централізованим питним водопостачанням
забезпечено селище міського типу Компаніївка, село Живанівка, село Голубієвичі.
Загальна протяжність водогону 18,2 км. Всього свердловин 4 шт. загальним водозабором
43,0 м/куб на годину. Шахтних колодязів налічується в смт Компаніївка - 92 шт.; с. Лужок –
3 шт.; с. Громадське – 1; с. Живанівка – 21 шт. Існують одні очисні споруди та 1
каналізаційна насосна станція стічних вод. Рівень охоплення населення району послугами
з централізованого водопостачання та водовідведення досить низький і нерівномірний.
Питне водопостачання селища на 70% забезпечується за рахунок поверхневих вод.
Якість води поверхневих водних об’єктів є вирішальним чинником санітарного та
епідемічного благополуччя населення.
Запас питної підземної води, розвідані і затверджені Державною комісією з запасів
підземних вод в районі становить 4,0 тис. м. куб на добу.
Забруднення водних об’єктів - джерел питного водопостачання, та відсутність
водопровідних очисних споруд тягне за собою погіршення якості питної води і створює
серйозну небезпеку для здоров’я населення, збільшує ризик впливу на організм людини
канцерогенних і мутагенних факторів. Сучасний незадовільний стан водних об’єктів
показує, що проблеми у сфері охорони вод від забруднення та виснаження не тільки не
знайшли вирішення, а й значно загострилися, особливо в останні роки, що пояснюється
незадовільною господарською діяльністю, забрудненням водоймищ та підземних
водоносних горизонтів пестицидами, фенолами, поверхнево-активними речовинами,
сполуками азоту, важкими металами, нафтопродуктами, патогенними мікроорганізмами,
радоном. Це призводить до порушення природних процесів самоочищення водних об’єктів
і значного ускладнення проблеми одержання якісної питної води на діючих джерелах
водозабору питного водопостачання.
Надання послуг населенню з точки зору надійності, якості та безпеки послуг
водопостачання - незадовільне та погіршується з таких основних причин:
низький рівень охоплення населення послугами;
забезпечення значної кількості населення привізною водою;
невідповідність якості води в централізованих і децентралізованих системах;
велика кількість аварійних водопровідних і каналізаційних мереж та споруд.
Більшість населення територіальної громади для питних цілей використовують
воду з індивідуальних колодязів. Належний санітарний нагляд за станом індивідуальних
колодязів відсутній, дезінфекція не проводиться. Як наслідок, у воді більше ніж половини
колодязів виявлено вміст органічних сполук, що у 2-3 рази, а в окремих випадках до 20
разів, перевищує допустимі норми.

Таблиця 20. Водопостачання та водовідведення
Показники
2010 2011 2012 2013 2014
Протяжність мереж водопостачання, км 17,5 17,5 18,0 18,0 18,2
Протяжність мереж водовідведення, км 4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Споживання питної води. м3 / год.
40 ,0 40,0 42,0 42,0 43,0
Таблиця 21. Газопостачання, електропостачання
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№
1

2

Найменування

Од.

2013
вим. 2014
Електропостачання
Електролінія 6-35 кВ
км
30,595 31,204
Електролінія 110-220 кВ
км
Електролінія 300-750 кВ
км
Трансформаторна підстанція
шт.
5
5
закритого типу
Трансформаторна підстанція
шт.
44
43
відкритого типу
Газопостачання
газопровід високого тиску від 294,6
км
4,9
4,9
до 588,6 кПа (3...6 кгс/см2)
газопровід середнього тиску від 4,9
км
16,1
16,1
до 294,3 кПа (0,05...3 кгс/см2)
Газопровід низького тиску до 4,9
18,5
18,5
кПа (0,05 кгс/см2)
газорозподільна станція
шт.
14
14
газорозподільний пункт (ГРП)
шт.
1
1
8.2.

Роки
2012

2011

2010

31,204
5

31,204
5

31,204
5

42

42

42

4,9

4,9

4,9

16,1

16,1

16,1

18,5

18,5

18,5

14
1

14
1

14
1

Енергоспоживання та енергозбереження

Діаграма 9. Споживання окремих видів енергетичних ресурсів (Кіровоградська область)

Діаграма 10. Споживання окремих видів енергетичних ресурсів (Компаніївський район)

Регіони
Кіровоградська
область
Компаніївський
район

Газ природний, тис.
куб. м
183210,8

Вугілля,
т
223910,7

904,3

748,1
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Таблиця 22 до діаграм
Бензин
Паливо
моторний, т
дизельне, т
16369,5
176413,4
278,5

3081,0

9. Соціальна інфраструктура
Мережа закладів освіти
Таблиця 23 Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади
Показники
2012 2013 2014 2015 2016
Кількість дошкільних закладів, одиниць
3
3
3
3
3
Кількість дітей в дошкільних закладів, осіб
199
202
212
210
216
Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100
83
86
96
94
100
місць)
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць
4
4
4
4
4
Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах,
635
640
644
642
645
осіб
Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних
84
84
83
82
84
закладах, осіб
9.1.

Таблиця 24 ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
№
з/
п

Назва

Адреса

Компаніївський
дошкільний
навчальний заклад
№1

вул.
Тополина, 3
смт
Компаніївка,
28400

Компаніївський
дошкільний
навчальний заклад
№2

вул. Степова,
30
смт
Компаніївка,
28400

1.

2.

3.

Живанівський дош
кільний
навчальний заклад

пров.
Шкільний, 1
с.
Живанівка, 2
8401

Усього:

№
з/
п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.Б.,
Кілтел. сл.,
ть
дом,
учні
стаж
в,
перебува діте
ння на
й
посаді)
Сивирин 135
Світлана
Василівн
а
0(240) 204-97
6 років
Савченко 52
Тетяна
Іванівна
0(240) 203-21
29 років
Гольфінд 29
ер
Катерина
Дмитрівн
а
0985399
417
7 років
216

Кіл-ть
виклада
чів,
виховат
елів

Кіл-ть
технічн
ого
персон
алу

Джерела
фінансув
ання
(тис. грн.)

12

18

Місцевий
бюджет

5

5

Місцевий
бюджет

3

6

Місцевий
бюджет

20

29

Таблиця 25. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ
Кількіст
Керівник
Кількість
ь
(П.І. Б., тел. сл.,
Кількість
учнів
виклада
дом,
технічног
чів
стаж
о
розр
перебування на
персоналу
факт
ахун
посаді)
кова
28

Голубієвицька
загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів
Компаніївської ОТГ
Кіровоградської
області
Живанівське
відділення
комунального
закладу
„Компаніївське
навчально-виховне
об’єднання”
Компаніївської ОТГ
Кіровоградської
області
Компаніївське
відділення
комунального
закладу
„Компаніївське
навчально-виховне
об’єднання”
Компаніївської ОТГ
Кіровоградської
області
Компаніївська
загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів
Компаніївської ОТГ
Кіровоградської
області
Усього:

1.

2.

3.

4.

вул.
Шкільна,
24
с.
Голубієвич
і, 28441

пров.
Шкільний,
1
с.
Живанівка,
28401

Сільвейстрова
Наталія
Миколаївна
6 років

Шамшур
Людмила
Борисівна
20 років

87

172

17

10

72

192

16

11

вул.
Паркова,
13
смт
Компаніїв
ка, 28400

Потєхіна Наталія
Дмитрівна
1 рік

356

750

35

28

вул.
Лугова, 67
смт
Компаніїв
ка, 28400

Луговська
Валентина
Василівна
6 років

130

200

16

9

645

1314

84

58

Таблиця 26 СЕРЕДНЬО-ТЕХНІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩА

№
п/п

1.

Назва

Компаніївський
коледж ветеринарної
медицини
Білоцерківського
національного
аграрного
університету
Усього: 1

Адреса

смт.
Компаніївка,
вул. Паркова,
3

Керівник
(П.І. Б., тел. сл.,
дом,
стаж
перебування на
посаді)

Гордієнко
Григорій
Миколайович
стаж
перебування
на посаді – 26
років

29

Кіл-ть
студентів

Кілтьвикладацького
складу

Кіл-ть
технічного
персоналу

214

24

75

214

24

75

Форма
власності

Державна

9.2.

Мережа закладів охорони здоров’я

Таблиця 27 Стан (показники) роботи закладів охорони здоров’я (описово) – заклади,
забезпеченість лікарями, перспективи, потреби

№
п/
п

Назва

Адреса

Форма
власнос
ті
(держав
на,
комунал
ьна,
приватн
а)

1.
Компаніївсь
ка ЦРЛ

вул.
Садова,
192

комунал
ьна

Статус
(республ,
обласна,
міська,
міськрай
онна,
районна,
селищна,
сільська)

Керівник
(П.І.Б.,
тел. сл.,
дом, стаж
перебуван
ня на
посаді)

Лікарні
районна
Головний
лікар
Нагнибіда
Анатолій
Афанасійо
вич,
2-06-53, 208-55, 9
років.

Усього:
4.
Компаніївсь
ка філія
аптека №31
Бобринецьк
ої філії
ЦРА №16
Аптека №1

Аптека ФО
«Підприєме
ць Нога
С.М.»
Соціальний
аптечний
пункт ПАТ
«Ліки
Кіровоград
щини»
Усього:4
РАЗОМ:

смт
Компаніїв
ка,
вул.
Перемоги,
152
Смт
Компаніїв
ка,
вул.
Паркова,
10а
смт
Компаніїв
ка,
вул.Вишне
ва,23
смт
Компаніїв
ка,
вул.Садова
,190

приватн
а

приватн
а

приватн
а

приватн
а

Аптеки
районна
Тоток
Оксана
Володими
рівна,
районна

районна

районна
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Целіщева
Наталія
Вікторівна
,
4 роки
Нога
Світлана
Миколаївн
а,
15 років
Нестерчук
Інна
Миколаївн
а

Кіл-ть
мед
персон
алу

Кіл-ть
технічн
ого
персон
алу

Кіл-ть
ліжкомісць для
стаціонар
ного
лікування

92

35

55

92

35

55

5

1

1

1

3

1

1

1

10

4

9.3.

Заклади культури
Таблиця 28

№
п/п
1

2

Назва

Адреса

Компаніївський
РБК

смт Компаніївка,
вул. Паркова,14-А

Живанівський
СБК

с. Живанівка вул.
Центральна

Керівник
стаж перебування на
посаді)
Даум Катерина
Володимирівна
3 р.8 м.
Кондрашов Юрій
Миколайович
7 р. 4 м.

місць

персонал

500
7
225
4

10.
Стан навколишнього природного середовища
10.1 Поводження з твердими побутовими відходами на території Компаніївської ОТГ
Видалення твердих побутових відходів на території Компаніївської ОТГ проводять
шляхом його вивозу за межі населених пунктів за допомогою відповідного транспорту в
спеціально відведені місця, де їх тимчасово зберігають. Отже очистка населених пунктів
полягає у плановому збиранні, тимчасовому зберіганні, видаленні й утилізації відходів.
1. Загальна кількість суб’єктів господарювання по Компаніївській селищній раді – 1;
2. Перелік робіт:
Таблиця 29
№
з/п
1

3.
№
з/
п

Найменування

Місцезнаходження

Підпорядкованість

Вказаний вид
робіт
Комунальне
вул. Садова, 95 в смт Компаніївська
збирання
та
підприємство
Компаніївка;
селищна
рада складування на
«Благоустрій смт Компаніївського
Компаніївського
полігоні,
Компаніївка»
району
району
твердих
Кіровоградської
побутових
області
відходів
Перелік організацій власників полігонів по Компаніївській ОТГ
Таблиця 30
Найменування

Місцезнаходженн
я

Загальн
а площа

Найменування
власника

Підпорядкованіст
ь

Комунальне
підприємство
«Благоустрій
смт
Компаніївка»
Компаніївської
селищної ради
Компаніївськог
о
району
Кіровоградської
області

вул. Садова, 95 в
смт Компаніївка;
Компаніївського
району

12,4 га

Компаніївська
Орган місцевого
селищна рада самоврядування
Компаніївськог
о
району
Кіровоградської
області

4.
По Компаніївській селищній раді з 01 квітня 2017 року діють наступні тарифи на
послуги вивозу твердих побутових відходів для населення та установ смт Компаніївка: 1
м3 – 23,80 грн.; згідно норми утворення відходів 0,4167 м 3 на одного мешканця 10,00 грн. в
місяць, для установ та організацій – 250,00 грн. в місяць.
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11. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ
11.1.Деякі прогнози розвитку Компаніївської громади до 2030 року
Як вже було зазначено у вступній частині, складність аналізу соціально-економічних
тенденцій, і, тим більше, їх прогнозування, для новоутворених об’єднаних територіальних
громад полягає у тому, що громади як цілісні соціально-економічні системи поки що не
мають своєї спільної «історії», хоча кожен населений пункт громади має свою окрему
«історію». Тому, вивчаючи соціально-економічні тенденції новоутвореної ОТГ, ми
розуміємо певну умовність тих даних, які складає математична сукупність даних
населених пунктів – суб’єктів нової ОТГ. Наприклад, сумуючи статистичні демографічні
дані по громаді, ми частково «губимо» специфіку якогось села, проте виходимо на певні
узагальнення картини по всій громаді. Така методологія дослідження ретроспективи
соціально-економічних процесів, які відбувалися на території ОТГ до її юридичного
визначення і фактичного становлення, доволі умовна, але іншої не існує. Тому, такий
аналіз «сукупності даних», не будучи у строгому сенсі науковим, все ж дозволяє побачити
якусь загальну картину, а відтак - і побудувати якісь прогнози на період планування.
Демографічні процеси відзначаються великою інерційністю, а отже, якісь значні
демографічні кризи, які відбуваються в певний історичний період, відбиваються на
демографічних процесах впродовж наступних десятиліть. Такою демографічною кризою в
Україні був різкий спад народжуваності з середини і до кінця 1990-х років, що був
спричинений різким падінням рівня життя населення.
Наступні діаграми ілюструють ці процеси
11.2. Сценарії розвитку Компаніївської громади
Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору.
Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною
долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і
внутрішні.
Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні
припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.
Зважаючи на те, що для новоствореної ОТГ дуже мало даних для відстеження
попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання
сценаріїв у 2018 році неможливе (стане можливим під час наступних періодів
стратегічного планування – через 3-5 років). Таким чином, наведені нижче елементи
сценарного моделювання відображають, передусім вплив на громаду зовнішніх факторів.
Основними сценаріями розвитку є:
(реалістичний).

інерційний (песимістичний) та модернізаційний

Інерційний сценарій розвитку.
Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку регіону формується за комплексу
припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх
факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається
незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада
рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.
Інерційний сценарій
Базові припущення – національний рівень:
1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується
2. Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК
3. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ
спостерігаємо їх імітацію
4. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до 2018 р.
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5. ВВП країни продовжує падіння, зокрема, за 2015 рік падіння ВВП склало 10.4%. За
найсприятливіших обставин початок зростання ВВП може настати у 2018 році,
прогнозний ріст ВВП – 1-1,5%
6. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно,
інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція
7. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, колії, транспортна
інфраструктура) забезпечують лише 10-15% необхідних обсягів
8. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення
інвестицій не зростає
9. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися
більше 50% малого і середнього бізнесу
10. Доходи населення не зростають
11. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення
рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ.
Базові припущення – місцевий рівень:
1. Продовжуються порушення природоохоронних заходів – знижуються лікувальні
властивості вод
2. Замуленість ставків і природніх джерел призводить до зникнення питної води у
населених пунктах
3. Негативний приріст населення може привести до скорочення закладів освітньокультурного спрямування у малих селах ОТГ
4. Бізнес-клімат у громаді на тому ж рівні
5. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується
6. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується внаслідок
створення ОТГ
Що відбувається:
Населення громади до 2030 року суттєво не скорочується. Деяке скорочення
відзначається у сільських територіях. Кількість робочих місць в ОТГ не зростає, а,
можливо, й скорочується. Малий і середній бізнес не розвивається. Доходів бюджету ОТГ
недостатньо для суттєвого покращання інфраструктури громади. Сільські території надалі
розвиваються мляво, фінансування відбувається за залишковим принципом.
Модернізаційний сценарій
Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких
формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які
громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує
можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.
Базові припущення – національний та регіональний рівень:
1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України
припиняється
2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються
3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація
та ін.
4. ВВП країни починає зростання у 2018 р.
5. Гривня стабільна
6. Інвестиційна привабливість країни покращується
7. Державні інвестиції на розвиток інфраструктури дозволяють суттєво покращити
стан доріг та дорожньої інфраструктури
8. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні»
9. Доходи населення поступово зростають
10. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок
зростання тарифів на комунальні послуги
11. Ефективно працює ДФРР
12. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку
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Базові припущення – місцевий рівень:
1. Суворо дотримується правоохоронне законодавство в галузі – ліквідовуються
наслідки порушень
2. Лікувальні властивості вод природнього джерела поблизу Андріанового ставу
високої якості, підтверджені відповідними сертифікатами
3. Іноземні інвестори та місцева влада будують
поблизу цілющого джерела
купальню та базу відпочинку для оздоровлення людей з усієї України та дитячий
оздоровчий табір відпочинку обласного значення.
4. Будівництво сонячних електростанційна території Компаніївської ОТГ
5. Розробка місця видобування корисних копалин на Живанівському родовищі гранітів
з будівництвом заводу щебеневої продукції на території Компаніївської ОТГ
6. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування земель
громади, схема планування громади, інвестиційний паспорт громади
7. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада стає
привабливою для інвесторів
8. Активно розвивається зелений туризм
9. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції, насамперед, у сфері рекреації, а
також в аграрному секторі
10. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону та,
відповідно, реціпієнтом Державного Фонду регіонального розвитку
11. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток інфраструктури
12. Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових коштів до
бюджету в рамках фінансової децентралізації
13. ОТГ стає сучасним центром з розвиненою логістичною структурою з інвестиційнопривабливими малими населеними пунктами за рахунок високотехнологічного с/г
виробництва, відновлення природніх джерел енергії, розвитку підприємств з
використанням новітніх технологій на основі місцевих природніх ресурсів та
розвитку малого та середнього бізнесу.
14. Розвиваються та стають інвестиційно-привабливими малі населені пункти за
рахунок високотехнологічного с/г виробництва, відновлення природних джерел
енергії.
Що відбувається:
Громада ОТГ активно розвивається. Внаслідок злагодженої політики регіону і громади
формуються і просуваються на інвестиційні ринки привабливі інвестиційні пропозиції.
Залучення стратегічних інвесторів дозволить радикально змінити образ ОТГ на сучасний
європейський лікувально-оздоровчий центр,центр сучасного виробництва з сонячної
енергії електроенергії який приваблює гостей з України та інших країн. Супутніми
послугами стають екологічний та зелений туризм та виробництво гранітної продукції, що
забезпечить ефективне функціонування оздоровчого комплексу для дітей та
дорослих. Зросте кількість робочих місць та рівень доходів населення. Малий і середній
бізнес розвивається як обслуговуючий кластер оздоровчої мережі.
Розвиток сільських територій громади забезпечується інвестиціями в аграрний сектор,
підтримкою сільських обслуговуючих кооперативів та неаграрними видами бізнесу.
Аграрний сектор громади повністю забезпечує продуктами харчування оздоровчу сферу
та експортує їх за межі громади.
Активна діяльність громади у залученні позабюджетних коштів, зокрема з ДФРР,
дозволить поступово покращити інженерну та соціальну інфраструктуру.
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11.3. Місія і стратегічне бачення розвитку Компаніївської громади
(за результатами засідання робочої групи 23 жовтня 2017 року)

Місія Компаніївської селищної ОТГ
Компаніївська ОТГ – хлібна долина з безмежними степами, зі славетним корінням козаківкомпанійців, з розвиненим с/г виробництвом, рідкісними видами флори та фауни, з
водоймами, унікальним цілющим джерелом біля витоків річки Комишуватки та лісової
зони навколо Андріанового ставу, кар’єром з гранітними та глиняними запасами, край з
безпечними умовами для щирих і працьовитих людей.

Стратегічне бачення розвитку Компаніївської громади
Компаніївська селищна ОТГ - самодостатня, енергетично незалежна, заможна
територіальна громада, з якісними медичними, культурними та освітніми послугами, з
розвиненою логістичною структурою, з інвестиційно-привабливими малими населеними
пунктами за рахунок високотехнологічного с/г виробництва, відновлення природних
джерел енергії, розвитку підприємств з використанням новітніх технологій на основі
місцевих природніх ресурсів, розвитку бізнесу, зеленого туризму, джерело дитячих мрій,
перлина відпочинку та оздоровлення, комфортне, екологічно чисте місце, де працюють
висококваліфіковані спеціалісти та проживають успішні, забезпечені, здорові, культурні,
дружньо-згуртовані,освічені люди в злагоді з довкіллям.

СТРУКТУРА ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ ЗА НАПРЯМАМИ
схема 3
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Напрям А.
Підвищення
економічної
спроможності
А.1. Покращення
можливостей для
розвитку малого і
середнього бізнесу
А.2. Підтримка
економічної
активності
населення

Напрям В. Розвиток
інфраструктури

В.1. Забезпечення
належних
екологічних умов

В.2. Розвиток
зеленого туризму
та пристосування
громадського
простору ОТГ до

А.3. Розвиток
промисловості,
альтернативних
джерел енергії,
видобутку корисних
копалин

В.3. Підвищення
якості життя
населення

11.4.SWOT/TOWS-аналіз Компаніївської громади
Фактори SWOT Компаніївської громади (за результатами засідання робочої групи 23 жовтня
2017року)
Напрям А. Покращення економічної спроможності громади
Таблиця 31
Сильні сторони
Слабкі сторони
1. Вигідне географічне розташування (близько
від обл. центру).
2. Туристично-привабливий край (багате
історичне
минуле,
ландшафт,
цілюще
джерело).
3.Наявність корисних копалин (граніт, глина).
4. Наявність кадрового потенціалу.
5. Наявність розвинених С/Г підприємств.
6. Розвинений малий і середній бізнес.
7. Створено ОТГ.
8. Наявність достатньої кількості торгівельних

36

Відсутність промислових підприємств
Не в повній мірі сплачуються податки
Відтік робочої сили
Відсутні альтернативні види енергії
Дефіцит робочих місць
Відсутність комунікацій у малих населених
пунктах ОТГ
7. Не розвивається альтернативна енергетика
8. Низька конкурентна спроможність на ринку
праці відносно обласного центру
9. Слабка інформатизація сіл, мало центрів
відкритого доступу до Інтернету.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

точок.
9. Освітлення вулиць.
10. Наявність комунальних підприємств.
Можливості
1. Інвестування
в
розвиток
автотраси
Кропивницький – Миколаїв
2. Інвестування в розвиток переробки с/г
продукції
3. Можливість використання земель за
межами населених пунктів
4. Припинення бойових дій на Сході України
5. Зростання попиту на туристичні ресурси
регіону.
6. Продовження євро інтеграційних процесів
сприятиме
зростанню
зацікавленості
інвесторів до України
7. Участь у міжнародних програмах з розвитку
ОТГ
8. Підвищення рівня пенсій та зарплат
9. Зниження тарифів для населення
10. Впровадження державних програм по
забезпеченню
молодих
спеціалістів
пільгами та житлом

Загрози
1. Територіальна близькість до обласного
центру (відтік кадрів, економ. конкуренція)
2. Зняття мораторію на продаж землі
3. Політична та економічна нестабільність
4. Відсутність
державного
і
приватного
партнерства
5. Загострення ситуації на Сході України
6. Відсутність генерального плану ОТГ
7. Високі тарифи та нестабільна економічна
ситуація в державі
8. Відсутність
реальних
реформ
та
їх
впровадження в сфері ЖКГ

Напрям В. Розвиток інфраструктури
Сильні сторони
1. Достатня кількість дитячих навчальних
закладів
2.Високий рівень функціонування закладів
культури (РБК, муз. школа, бібліотеки)
3.Транспортне сполучення між селищами та
обл. центром)
4.Газифікація більшості населених пунктів ОТГ

5.Відновлене водопостачання
6.Наявність водовідведення та очисних споруд
7.Організовано вивіз сміття
8.Відновлено освітлення
Можливості
1. Припинення бойових дій на Сході
України
2. Участь у міжнародних програмах з
питань розвитку ОТГ
3. Зростання попиту на продовольство на
світовому
ринку,
зокрема,
на
екологічно
чисту
продукцію
стимулюватиме розвиток АПК
4. Продовження
реформ
в
Україні
сприятиме покращенню бізнес-клімату
5. Зростання
попиту
на
туристичні
ресурси
регіону та
популярності
сільського,
зеленого,
зимового,
культурного, світоглядного туризму
серед населення України та Європи
6. Продовження
євро
інтеграційних
процесів
сприятиме
зростанню

Слабкі сторони
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Розбиті дороги
Низька енергоефективність
Відсутність переробки ТПЗ ( роздільн. збір
сміття+утилізація+переробка)
Низький рівень екологічної культури
Низький рівень медичних послуг
Низький рівень доступності до мед. послуг
Низьке матеріально-технічне забезпечення
ЗНЗ та дитсадків
Відсутність
комплексного
дитячого
оздоровлення
Низький рівень громадської активності
Відсутність камер відеоспостереження
Відсутність дитсадка у с.Голубієвичі
Відсутність інфраструктури відпочинку
Відсутність стаціонарних оздоровчих закладів
та закл. відпочинку для дітей і дорослих
Відсутність “Зелених зон” відпочинку
Відсутність молодіжних центрів дозвілля
Замулення і висихання ставків і криниць
Неприємні
запахи
від
приватних
свинокомплексів
Відсутність генерального плану ОТГ

Загрози
1.Високі тарифи та нестабільна економічна
ситуація в державі
2.Загрози природного характеру (зміна клімату,
вразливість с/г угідь до інвазивних видів рослин і
тварин, до затоплення)
3.Відсутність реальних реформ та їх
впровадження в сфері ЖКГ
4. Загальнодержавні явища корупції
5. Зниження рівня ґрунтових вод призводить до
зникнення ставків, природних джерел, криниць та

зацікавленості інвесторів до України
7. Початок діяльності в Україні проектів
міжнародної технічної допомоги, які
підтримуватимуть об„єднані громади
8. Бюджетна підтримка об„єднаних громад

до загострення проблеми водопостачання у
селах громади
6. Перекладання на місцеве самоврядування
державних фінансових зобов„язань щодо
забезпечення соціальних стандартів
7. Згортання реформ

11.5. Порівняльні переваги, виклики і ризики Компаніївської громади
Порівняльні переваги
(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)
 Прогнозоване продовження євро інтеграційних процесів та реформ в Україні
сприятимуть зростанню зацікавленості інвесторів до України. З урахуванням таких
сильних сторін Компаніївської громади, як наявність природних ресурсів, об„єктів,
доступних для інвестування, наявність вільних земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів, наявність навчальних закладів освіти,
такі можливості стимулюватимуть підтримку існуючих та створення за рахунок
інвесторів нових високотехнологічних підприємств, що призведе до зростання рівня
зайнятості та рівня доходів населення.
 Серед населення України та Європи зростає популярність сільського, зеленого,
культурного, світоглядного туризму, чим може скористатися Компаніївська громада,
яка має великі природоохоронні території та розвинуті культурні традиції.
 Зростання попиту на продукти на світовому ринку стимулюватиме розвиток наявних у
громаді підприємств виробників та переробників агропродукції, а також харчової
промисловості.
Виклики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)
 Погане забезпечення питною водою, неналежна якість або відсутність дорожнього
покриття між населеними пунктами, слабка інформатизація сіл в середньостроковій
перспективі можуть бути частково усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається
для об„єднаних громад, а також фінансовими ресурсами з ДФРР.
 Активність громади у залученні ресурсів проектів міжнародної технічної допомоги, які
розпочинають діяльність у сфері підтримки об„єднаних громад в Україні, можуть
сприяти створенню інфраструктури підтримки бізнесу та підвищенню рівня
громадської активності.
 Кількість малих підприємств може збільшитися за рахунок покращення бізнес-клімату
в Україні і в громаді та зростання популярності сільського, зеленого, культурного,
світоглядного туризму.
Ризики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)
 Відплив за межі громади кваліфікованих кадрів обмежуватиме розвиток існуючих
підприємств та залучення іноземних інвесторів, а також матиме негативні наслідки
для зростання демографічного навантаження особами старшого віку, чим
спричинятиме додаткові витрати місцевого бюджету.
 Зниження рівня ґрунтових вод призводить до проблем водопостачання у населених
пунктах громади.

12.СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та SWOTматриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну (конкурентну стратегію), яка
передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на
розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в нашій країні та
у світі. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.
Таким чином були обрані дві головні сфери (напрями) фокусування зусиль з розвитку
Компаніївської громади:
А. Підвищення економічної спроможності громади, оскільки процеси
трансформації економіки нашої держави та наявний у громади потенціал надають широкі
можливості для розвитку цієї сфери.
В. Розвиток інфраструктури, оскільки саме там існує найбільше відставання
у якості життя, що призводить до негативних соціальних та демографічних наслідків, але
разом з тим території ОТГ мають великий потенціал щодо залучення інвестицій.
Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічною ціллю були визначені
оперативні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою.
Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб
досягти бачення розвитку громади. Для досягнення стратегічного бачення, за кожною
стратегічною ціллю були визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей
формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на
запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади:

12.1 Стратегічне бачення, стратегічні та оперативні цілі
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А.
1.
А.
2.
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1.
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А.3
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3.
В.
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В.
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схема 4
39

Стратегічні цілі деталізовані в оперативних цілях. Оперативні цілі дають відповіді
на питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути стратегічних
цілей свого розвитку.
12.2 Напрями, стратегічні та оперативні цілі
Таблиця 32
Напрями
А. Підвищення
економічної
спроможності
громади

Стратегічні цілі
А.1. Покращення
можливостей для розвитку
малого і середнього
бізнесу та залучення
інвестицій

А.2. Підтримка економічної
активності населення

Оперативні цілі
А.1.1. Підготовка об‘єктів для
залучення інвестицій
А.1.2. Удосконалення процедур
залучення інвестицій
А.1.3. Популяризація інвестиційних
можливостей громади
А.1.4. Розширення сфери послуг, що
надають комунальні підприємства
громади
А.2.1.Навчально-консультативна
підтримка приватних підприємців

А.2.2. Сприяння розвитку традиційних
ремесел/промислів та інновацій
А.3.1.Залучення та підтримка суб’єктів
господарської діяльності по
виробництву альтернативних видів
енергії, сучасному видобуванню
корисних копалин та сучасного
виробництва органічних добрив
А.3. Розвиток промисловості,
альтернативних джерел
енергії та видобутку корисних
копалин

В. Розвиток
інфраструктури

В.1.Забезпечення
належних екологічних
умов

В.1.1. Очищення водойм
В.1.2.Роздільний збір сміття і
впорядкування сміттєзвалища
В.1.3. Будівництво підприємств по
виробництву альтернативних джерел
енергії

В.2. Розвиток зеленого
туризму
та пристосування
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В.2.1. Популяризація туристичних
можливостей
В.2.2. Створення нових туристичних

громадського простору
ОТГ до туристичних потреб
В.3. Підвищення якості
життя населення

продуктів
В.3.1. Покращення транспортної
доступності для розблокування
економічного або соціального розвитку
В.3.2. Покращення інфраструктури
водозабезпечення, водовідведення,
газопостачання, опалення та
освітлення
В.3.3. Впровадження
енергозберігаючих технологій
В.3.4. Підвищення якості послуг
мережі освітніх закладів
В.3.5. Підвищення якості послуг
закладів охорони здоров‘я
В.3.6. Розширення можливостей для
забезпечення культурних потреб та
здорового способу життя
В.3.7. Підвищення поінформованості
та самоорганізації населення

Напрям А. Підвищення економічної спроможності
громади
Компаніївська громада володіє природними ресурсами (корисні копалини граніту і
глини, чорноземи), інфраструктурними об‘єктами та вільними земельними ділянками
несільськогосподарського призначення, які можуть бути запропоновані для інвесторів.
Наявність коледжу ветеринарної медицини є додатковою сильною стороною у питанні
економічного розвитку.
З урахуванням поступового потепління українського інвестиційного клімату, у
середньостроковій перспективі можна очікувати зростання зацікавленості вітчизняних та
іноземних інвесторів до створення нових підприємств у нашій країні. Найбільшу користь
від цього процесу зможуть отримати ті громади, які вже у найближчий час докладуть
зусиль для належної підготовки інвестиційних об‘єктів, забезпечення якісної промоції своїх
інвестиційних можливостей, а також максимального спрощення процедур супроводу
інвесторів.
Процес об‘єднання спричинив необхідність по новому подивитися на забезпечення
потреб громади та на нові економічні можливості, якими можуть скористатися комунальні
підприємства.
Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи зі стратегічного
планування та знайшли відображення у 2-х напрямах, 6 стратегічних цілях та 19
оперативних цілях, через які планується реалізувати проекти.
Реалізація напрямів пропонується через наступну структуру стратегічних,
оперативних цілей та проектів.

Стратегічна ціль А.1. Покращення можливостей для розвитку
малого бізнесу та залучення інвестицій
Оперативна цільА.1.1. Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій
Компаніївська громада має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам
– вільні від забудови земельні ділянки, а також приміщення різного цільового
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призначення. З метою здійснення контролю над станом нерухомого майна громади та
оптимізації ухвалення рішень щодо його використання з урахуванням інтересів всього
населення доцільно створення і ведення єдиного Реєстру об'єктів нерухомого майна
комунальної власності з систематизованими даними про всі земельні ділянки, будівлі,
споруди і приміщення, що знаходяться в комунальній власності. Під Реєстром розуміється
інформаційна система, що є впорядкованою відповідно до єдиних методологічних і
програмно-технічних принципів сукупністю баз даних про суб'єктів і об'єкти комунальної
власності та пов'язані з нею речові права. Основними принципами, на яких повинна
базуватися така інформаційна система, виступають:єдина система ідентифікації об'єктів;
однократність введення інформації; відповідальність за повноту і достовірність наявної
інформації; забезпечення доступу користувачів до інформації та блокування
несанкціонованого доступу; періодичне оновлення інформації; забезпечення збереження
інформації та незалежності від технічних засобів, що застосовуються.
Реєстри нерухомого майна доцільно вести в розрізі типів об'єктів, наприклад:
земельні ділянки; будівлі та споруди; приміщення; об'єкти інженерно-транспортної
інфраструктури та благоустрою; зелені насадження; об'єкти незавершеного будівництва.
Наступний крок після створення Реєстру – оцінити доцільність спрощення правових
питань для майбутнього інвестора, а також проведення інженерної інфраструктури до
окремих земельних ділянок, які (за результатами оцінки) можуть становити значний
інтерес серед інвесторів.
Важливими ланками у реалізації даної цілі визначено:
 будівництво сонячних електростанцій на території Компаніївської селищної ради
Компаніївської ОТГ;
 розробка місця видобування корисних копалин на Живанівському родовищі гранітів
з будівництвом заводу щебеневої продукції на території Компаніївської селищної
ради Компаніївської ОТГ;
 будівництво агрономічного центру по переробці рідких комплексних добрив КАС та
мікродобрив у межах Компаніївської ОТГ;
 дослідження цілющих властивостей джерела біля витоків р. Сугоклея поблизу
Адріанового ставу в смт Компаніївка.

Оперативна ціль А.1.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій
Досягнення завдання передбачається шляхом: визначення пріоритетних для
громади видів економічної діяльності для залучення інвестицій;визначення переліку
владних послуг та заохочень для інвесторів та обсяг їх надання відповідно до
пріоритетності перспективної інвестиції;детальний опис процедур та умов продажу та /
або оренди ділянок і майна;розробка типових зразків регуляторних актів та
правовстановлюючих документів.
Реалізація інвестиційних проектів і впровадження інвестиційної політики
передбачає вирішення комплексу земельно - правових питань: визначення правового
режиму землі як територіальної основи економічного розвитку;розробку і затвердження
правил регулювання земельних відносин та забудови на принципах приватно-публічного
партнерства;визначення територій пріоритетного інвестиційного розвитку громади.
Дана оперативна ціль передбачає реалізацію проекту:


розроблення схеми планування території Компаніївської ОТГ.

Оперативна ціль А.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади
Маркетинг і промоція інвестиційних можливостей та продуктів громади передбачає:
підготовку принаймні двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів для
інвесторів: папка, маркетингова брошура з загальним описом громади та детальні
інформаційні листки з описом інвестиційних ділянок;розробку презентацій інвестиційних
можливостей громади, підготовлених в програмі MS PowerPoint;включення в базу даних
інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українського центру сприяння іноземному
інвестуванню);розробку веб-сторінок (веб-сайту) англійською (при можливості також
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іншими іноземними) та українською мовами для промоції громади як вигідного місця «для
ведення бізнесу» та інвестування.
На першій стадії процесу прийняття рішення про інвестування потенційні інвестори
шукають попередню інформацію і переглядають різноманітні веб-сайти. Сторінка на сайті
ОТГ для сприяння залученню інвестицій повинен надавати підготовлену інформацію про
громаду, а також посилання на інші джерела. На цій сторінці інвестори повинні отримати
всю інформацію, яка їм потрібна, у т.ч. стосовно економічного клімату громади, планів
економічного розвитку, контактну інформацію працівників, які відповідають за залучення
інвестицій. Веб-сайт має бути динамічним, багатомовним та зручним для користувача. Без
такого інструменту громада навіть може не з’явитися в довгому списку міст, які будуть
розглядатися, як можливе місце вкладення інвестицій.
Необхідними умовами реалізації даного завдання є:
 створення Інтернет-центру;
 влаштування вайфай-зони з безкоштовним доступом до мережі-інтернет в
сільських населених пунктах ОТГ;
 випуск інформаційного бюлетеня.

Оперативна ціль А.1.4.Розширення сфери послуг, що надають комунальні
підприємства громади
Передусім, очікується, що комунальні підприємства зможуть покращити надання
послуг
для
мешканців
сільських
територій
у
сферах
транспортних
перевезень,водопостачання та водовідведення,управління твердими побутовими
відходами, благоустрою.
Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів:
 придбання комунальної техніки - сміттєвоза з заднім ручним завантаженням на
базі вантажного автомобіля КРАЗ або МАЗ, об’єм бункера 9-23куб. м.
 придбання комунальної техніки трактора МТЗ – 82 з установкою
автогідропідйомника ричажно-телескопічного ПАТУ – 500;
 відновлення роботи автостанції в смт Компаніївка;
 будівництво будинку (гуртожитку) для молодих спеціалістів в смт Компаніївка;
 реконструкція старої будівлі котельні Голубієвицької ЗШ під інвестиційний
проект;
 будівництво притулку для бездомних тварин в смт Компаніївка.

Стратегічна ціль А.2. Підтримка економічної активності населення
Оперативна ціль
підприємців

А.2.1.Навчально-консультативна

підтримка

приватних

Успішне ведення власного господарства в умовах ринкової економіки, розширення
умов для самозайнятості працездатних людей в населених пунктах, значною мірою
залежить від наявних знань, умінь, навичок, досвіду населення. Знання та навички
набуваються шляхом їх передачі від практиків через навчальні технології та їх закріплення
на практиці.
Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів як:
 створення інтернет-центру;
 вивчення кращого європейського досвіду ефективних приватних підприємців,
виробників сільгосппродукції;
 відбір ініціативних приватних підприємців, мотивованих до підвищення своїх
компетенцій;
 відбір професійних тренерів-консультантів з необхідними знаннями і практичним
досвідом;
 складання відповідних навчально-консультаційних програм;
 організація навчань та консультаційна підтримка.
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Оперативна ціль А.2.2. Сприяння розвитку традиційних ремесел/промислів
та інновацій
Завданням передбачається започаткування виробництва сувенірної продукції для
задоволення попиту туристів та, водночас, реалізація завдання сприятиме відкриттю
нових видів бізнесу та створенню нових робочих місць.
Головними проектами в рамках оперативної цілі є:
•
популяризація самобутності Компаніївської громади як туристично-привабливої
території;
•
збереження та розвиток традиційних ремесел;
•
підвищення обізнаності молоді щодо місцевих традицій та народних промислів і
ремесел;
•
підвищення рівня самозайнятості сільської молоді.

Стратегічна ціль А.3. Розвиток промисловості, альтернативних
джерел енергії та видобутку корисних копалин
Критично важливим для економічного розвитку громади є не лише підвищення
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, а й їх глибинна переробка на
території громади з метою подальшого збуту за її межі та виходу на регіональний та
національний ринки, хоча значна частка сільгосппродукції буде споживатися на
внутрішньому ринку мешканцями. Завданням передбачено співпраця громади з
агрофірмами, які працюють на її території з метою створення виробничих цехів для
глибокої переробки с/г продукції і будівництво агрономічного центру по виробництву
рідких комплексних добрив КАС та мікродобрив у межах Компаніївської ОТГ. Переробні
підприємства планується створити за кошти приватних інвесторів (агрофірм).Також одним
із важливих об’єктів даного завдання є будівництво сонячних електростанцій на території
Компаніївської ОТГ та розробка місця видобування корисних копалин на Живанівському
родовищі гранітів з будівництвом заводу щебеневої продукції на території Компаніївської
ОТГ.

Оперативна ціль А.3.1.Залучення та підтримка суб’єктів господарської
діяльності по виробництву альтернативних видів енергії, сучасному
видобуванню корисних копалин та сучасного виробництва органічних
добрив
Ця стратегічна ціль тісно пов’язана із стратегічною ціллю А.1.і передбачає:





залучення суб’єктів господарської діяльності для встановлення сонячних електростанцій
на території ОТГ;
залучення суб’єктів господарської діяльності для постачання сировини агрономічного
центру по переробці рідких комплексних добрив КАС та мікродобрив;
запровадження новітніх технологій по виробництву альтернативних видів енергії,
сучасному видобуванню корисних копалин та сучасного виробництва органічних добрив.

Напрям В.Розвиток інфраструктури
Мешканці громади проживають у сільських територіях. Компаніївська громада за
структурою економіки є сільськогосподарською. Сільське господарство до недавнього
часу забезпечувало високі обсяги виробництва, хоч працевлаштовано в агро-секторі лише
40%працездатного населення. Сучасні високотехнологічні методи сільськогосподарського
виробництва не потребують великої кількості робочих місць, як це було ще півстоліття
тому. Території ОТГ останні кілька десятків років знаходяться під впливом цілого ряду
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проблем, серед яких – втрата значної кількості робочих місць, зменшення рівня доходів,
погане забезпечення питною водою, неналежна якість, або відсутність дорожнього
покриття між населеними пунктами, слабка інформатизація. Ці проблеми є головною
причиною міграції населення з сіл в міста, причому першими залишають село молоді
люди та кваліфіковані працівники.
В останні роки проявилася очевидна тенденція занепаду традиційного села.
Найважливішою причиною такого становища є низька якість життя у сільській місцевості,
яке, поряд із низьким рівнем доходів населення й обмеженими економічними
можливостями, характеризується також низьким рівнем якості й доступності різноманітних
послуг, важливих для повсякденного життя – освітніх, культурних, дозвільних, охорони
здоров‘я. Стратегія розвитку Компаніївської громади передбачає проведення ряду
проектів, які можуть вплинути на підвищення якості життя в населених пунктах ОТГ.
Особливий акцент таких проектів повинен робитися на залучення молоді до суспільновиробничих та підприємницьких процесів у сільській місцевості, оскільки молодше
населення є критично важливим для збереження села.
Досягнення даного напряму пропонується через наступну структуру стратегічних
операційних цілей та проектів.

Стратегічна ціль В.1. Забезпечення належних екологічних умов
Житлово-комунальні господарства ОТГ організують роботу з проведення
благоустрою території громади відповідно до затверджених Правил благоустрою, а саме:
облаштування парків, фонтану, клумб, дитячих та спортивних майданчиків, догляд за
пам’ятниками та цвинтарями центральної садиби та в селах громади, місць відпочинку на
берегах водойм. До виконання робіт долучаються громадські активісти, небайдужі
громадяни. Частина проектів фінансується через місцевий бюджет. На
майбутні
12роківплануєтьсязбільшення
комфортної
впорядкованої
території
проживання
облаштованої площі населених пунктів, з метою задоволення потреб мешканців
благоустроєм громади.
За межами населених пунктів буде проведено інвентаризація зелених насаджень
громади та розроблено програму їх відновлення, а потім організовано відновлення
лісосмуг і зелених насаджень. До посадки дерев залучаться активісти та небайдужі
мешканці. Для виконання програми виділяються кошти місцевого бюджету, а також
залучаться кошти спонсорів і грантові кошти.
Для забезпечення належної якості послуг з водопостачання та водовідведення,
забезпечення населення питною водою та створення запасів технічної води планується
здійснення поетапної реконструкції мереж водопостачання та водовідведення,
будівництво нових та очистку існуючих артезіанських свердловин, а також очищення
русел малих річок та громадських криниць. Для виконання завдань планується залучення
коштів Державного фонду регіонального розвитку, коштів бюджетів різних рівнів, зовнішніх
та внутрішніх інвесторів.

Оперативна цільВ.1.1.Очищення водойм
Для забезпечення населення питною водою та водою для технічних потреб
житлово-комунальне господарство організує роботи з очищення русел малих річок та
громадських криниць. Залучаються спеціалісти для розробки заходів по їх очищенню. Для
виконання завдань виділяються кошти міського бюджету, залучаються місцеві
підприємства. Головними проектами в рамках оперативної цілі є:
 очищення Адріанового ставу та ставу у центрі смт Компаніївка;
 очищення ставів у с. Лужок, с. Голубієвичі та Антонівка;
 обстеження та відновлення ставу у с. Живанівка.
Результатом даних проектів є забезпечення запасів технічної води для потреб
мешканців сіл громади, а також збільшення кількості очищених русел річок та криниць.
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Оперативна ціль
сміттєзвалища

В.1.2.

Роздільний

збір

сміття

і

впорядкування

Компаніївська селищна рада у сучасних умовах зіткнулася із труднощами, які
стосуються поводження з ТПВ, основними з яких є:зміна морфології ТПВ зі збільшенням
частки компонентів, які не піддаються процесам біологічного розкладання;низька
інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження
з ТПВ;низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ, що знижує рівень
роздільного збору відходів;відмова власників житлових будинків приватної забудови
укладати договори;попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних
відходів.
Відсутність комплексного підходу в галузі поводження та видалення побутових
відходів у населених пунктах Компаніївського району, полігонів для розміщення ТПВ
призвела до зростання числа стихійних сміттєзвалищ. Створення об’єднаної
територіальної громади відкрило нові можливості для більш ефективного управління
твердими побутовими відходами. Для досягнення завдання, передусім, доцільними є такі
проекти:

забезпечення роздільного збору та переробки твердих побутових відходів
(контейнери, транспорт, збір, вивіз);
 впорядкування в’їзду до сміттєзвалища в смт Компаніївка;
 підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення шляхом
проведення інформаційно-виховних та навчальних заходів в освітніх закладах ОТГ
по впровадженню правил роздільного сортування ТПВ.

Оперативна ціль В.1.3. Будівництво
альтернативних джерел енергії

підприємств

по

виробництву

Будівництво сонячних електростанцій, а також встановлення вітряків на території
ОТГ дасть можливість створення нових робочих місць та отримання орендної плати від
земель під розміщення енергетичної інфраструктури. Це приведе до збільшення
загальнодержавної частки споживання електроенергії від альтернативних джерел.
Для досягнення даної цілі необхідно реалізувати такі проекти:



будівництво сонячних електростанцій

встановлення вітряків.

Стратегічна ціль В.2. Розвиток зеленого туризму та
пристосування громадського простору ОТГ до туристичних
потреб
Розвиток зеленого туризму – одна із важливих сторін розвитку громади та
можливість популяризації громади в межах і за межами України. Системну роботу з
підтримки туристичного бізнесу, зокрема «зеленого туризму», у тому числі, на базі водойм
і сільських садиб; туристичних маршрутів, за тематикою історичного минулого
Компаніївщини, з власною інфраструктурою (кемпінгів, місць для рекреації) у мальовничих
місцях с. Лужок, Голубієвичі, Адріанового ставу у смт Компаніївка.
Результатом цієї цілі є система підтримки створення агросадиб та туристичних
маршрутів.
Оперативна цільВ.2.1. Популяризація туристичних можливостей
Туристичний потенціал сам по собі не є фактором розвитку, якщо його ефективно не
задіяти. Туристична галузь не може розвиватися без якісної популяризації туристичних
можливостей громади. Тут форми та засоби можуть бути найрізноманітнішими. Головне
при виборі інструментів туристичної промоції – вибирати оптимальне співвідношення між
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вартістю і якістю. Враховуючи, що більшість потенційних туристів отримують інформацію
для прийняття рішень про нові мандрівки через інтернет – необхідно створити веб-сайт
(або веб-сторінки на сайті громади) та тематичні сторінки у соціальних мережах для
просування туристичних можливостей громади. Основні причини, які роблять необхідним
створення веб-сайту, такі:сильна конкуренція за туристичні потоки в усьому світі вимагає
створення певного уявлення про громаду, яке повинно відповідати потребам цільового
сегменту туристів;туристи мають певні інформаційні потреби, і спеціалізований веб-сайт
(веб-сторінки) повинен бути спроектований таким чином, щоб надавати необхідну
інформацію.
Всі дії у рамках цього завдання мають відбуватися за участі фізичних осіб,
підприємств, організацій, які отримують (або потенційно можуть отримувати) додаткові
прибутки від надання туристичних послуг. Маркетинг громади, формування бренду
громади.
Системна робота з маркетингу громади, та формування бренду громади
передбачає, зокрема: створення бренду громади з використанням місцевих особливостей
з наступною розробкою системи візуальної ідентифікації громади; розвиток власних
брендових товарів переробки, зокрема, проведення щорічних фестивалів переробної
продукції, конкурсів, змагань, акцій районного, обласного та всеукраїнського рівня,
проведення екскурсій для учасників фестивалів;розробка інвестиційного паспорту
громади, створення промоційних продуктів (буклети, презентації, диски, відеоролики
тощо) з використанням даних Інвестиційного паспорту; створення сайту громади та його
просування з використанням максимальної кількості ВЕБ-ресурсів; збереження, розвиток,
вдосконалення та ефективне використання культурної спадщини.
Більш конкретними діями даного завдання є такі проекти:
створення туристичного інформаційного проекту "Компаніївськими шляхами";
створення сторінки на веб-сайті Компаніївської ОТГ туристичних можливостей ОТГ
розміщення зовнішньої реклами по «зеленому туризму»;
виготовлення друкованої рекламної продукції (буклетів, брошур, листівок та ін.).
Завдяки цьому буде
створено концепцію бренду громади, який системно
просуватиметься, а також підвищиться обізнаність про Компаніївську ОТГ на рівні країни.





Оперативна ціль В.2.2. Створення нових туристичних продуктів
Туризм – одна з галузей економіки, які найшвидше розвиваються. Багато сільських та
міських громад роблять акцент на розвитку туризму, адже туризм створює прямі та
непрямі економічні вигоди, туризм може дати різні соціальні та культурні вигоди, за
допомогою туризму можна досягнути екологічних цілей.
Крім цього, розвиток, базований на туризмі, часто застосовується в громадах, які не
мають іншого вибору для стимулювання економічного розвитку. Однак, не слід забувати,
що туризм – це також дуже конкурентний вид діяльності. Одного лише бажання розвивати
туризм може бути недостатньо. Змінити ситуацію можна лише тоді, коли громада буде
відрізнятися від інших, поєднуючи маркетингові технології зі створенням нових
туристичних продуктів.
Компаніївська громада має багато історичних пам’яток, рекреаційних та природних
об’єктів, серед яких: Однак, розвиток туризму слід розглядати не з позиції максимального
збереження об’єктів історико-культурної спадщини, а, передусім, з точки зору заробляння
коштів на послугах для туристів. Тому першочерговими кроками для досягнення цього
завдання є ідентифікація та консолідація фізичних осіб, підприємств, організацій, які
потенційно можуть отримувати додаткові прибутки від надання туристичних послуг та
залучення їх до всіх подальших заходів з розвитку туризму. Наступний крок – підготовка
нових туристичних продуктів на основі вже наявного потенціалу громади.
Для реалізації даного завдання потрібно впровадити наступні проекти:
 облаштування сільських садиб для популяризації українських традицій та кухні;
 облаштування місця для проведення щорічного етнографічного фестивалю
інсценізованої української пісні «Україна – моя родина» (сцени, глядацьких місць,
зон для продажу сувенірів, предметів українського вжитку та національних страв);
47





будівництво бази відпочинку «Гостинна садиба» в українських традиціях біля
Адріанового ставу;
відкриття купальні та альтанки для відпочинку біля цілющого джерела поблизу
Адріанового ставу та окультурення території (насадження дерев, кущів, квітів);
відновлення рекреаційних зон біля ставів у с. Лужок, с. Голубієвичі, с. Антонівка,
Адріанового ставу та ставу у центрі смт Компаніївка (насадження верби).

Стратегічна ціль В.3. Підвищення якості життя населення
Оперативна ціль В.3.1. Покращення транспортної
розблокування економічного або соціального розвитку

доступності

для

Виконання даної операційної цілі передбачає поетапне здійснення капітального
ремонту інфраструктурних об’єктів (доріг, мостів, гребель), що дозволить розв’язати одну
з найгостріших проблем громади, налагодити належний рівень комунікації між всіма
населеними пунктами громади, позитивно вплине на економічний та інвестиційний клімат
громади. Для реалізації даного завдання передбачено придбання спецтехніки для
ремонту доріг.
Першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням
ключових соціально-економічних об’єктів громади: школи, лікарські амбулаторії загальної
практики сімейної медицини, заклади культури; полігон ТПВ тощо. Критично важливим є
автомобільне сполучення з головною садибою.
Для виконання стратегічної цілі планується використовувати бюджетні кошти, а
також субвенції з державного бюджету і кошти інвесторів.
Більшість доріг ОТГ з твердим покриттям давно не ремонтовані, з глибокими
вибоїнами, що ускладнює рух автомобільного транспорту. Більша частина об’єктів
придорожньої та туристичної інфраструктури не відповідають вимогам міжнародних норм
та стандартів.
Першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням
ключових соціально-економічних об’єктів громади: школи, дитсадки;лікарські амбулаторії
загальної практики сімейної медицини;визначені концепцією управління ТПВ місця збору
ТПВ.
Для реалізації даного завдання потрібно впровадити наступні проекти:
 капітальний ремонт дорожнього покриття територій Компаніївської ОТГ та їх
сполучень;
 придбання спецтехніки для ремонту доріг;
 відкриття додаткового щоденного маршруту Компаніївка – Кропивницький та
Кропивницький – Компаніївка з 6.00 до 23.00 год.;
 окультурення в’їзду в с. Живанівка.

Покращення інфраструктури водозабезпечення,
водовідведення, газопостачання, опалення та освітлення
Оперативна









ціль

В.3.2.

Дана оперативна ціль передбачає реалізацію наступних проектів:
реконструкція системи опалення (заміщення споживання природного газу) в
Компаніївському РБК;
реконструкція
системи опалення (заміщення споживання
природного газу)
закладів охорони здоров’я Компаніївської ОТГ;
газопостачання с. Живанівка Компаніївської ОТГ;
водопостачання до житлових будинків с. Живанівка Компаніївської ОТГ;
встановлення сучасних енергозберігаючих світильників у Компаніївській ОТГ;
підготовка
проектно-кошторисної
документації
першочергових
об’єктів
водопостачання по забезпеченню якісною питною водою;
проведення
хіміко-лабораторного дослідження питної води у громадських
криницях, в різних місцях протяжності водогонів;
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проведення хіміко-лабораторного дослідження якості питної води водогону селища
Компаніївка, починаючи зі свердловини і в 10-15-ти точках протяжності водогону і
визначення причини погіршення якості води;
Проведення обстеження рівня доступу до води у різні пори року мешканців вулиць
Тополина, Паркова, Вишнева, Молодіжна смт Компаніївка, вияснення і усунення
причини нестачі води у літній період;
Встановлення камер спостереження у громадських місцях, біля торгових точок.

Оперативна ціль В.3.3. Впровадження енергозберігаючих технологій
Одним із важливих чинників, що негативно впливає на економічний розвиток будьякої громади та країни в цілому, є високий рівень енергоспоживання, особливо у
промисловому секторі, комунальному господарстві та закладах соціальної сфери ОТГ та
комунальному господарстві.
Підприємства, населення та заклади громади окрім того відчувають певну
енергодефіцитність, та змушені споживати природній газ або вугілля, що до того ж
обтяжується монопольним станом ПрАТ «Кіровоградобленерго». Саме тому нагальними
та перспективними є системні заходи із заохочення підприємців та населення громади до
впровадження проектів з енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії.
Зокрема, це проекти з реконструкції мереж зовнішнього освітлення з використанням
сучасних енергозберегаючих технологій та заходи з енергоефективності будівель
соціальної сфери Компаніївської ОТГ.
Показник виконання: зменшення питомої ваги споживання електроенергії на одного
споживача.
Проекти:
 капітальний ремонт з утепленням фасадів будівель закладів освіти Компаніївської
ОТГ;
 реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць з використанням сучасних
енергозберігаючих технологій;
 заміна дерев’яних рам вікон на сучасні металопластикові будівель закладів освіти
Компаніївської ОТГ;
 сприяння створенню виробництва з виготовлення та використання паливних
гранул, щепи, соломи;
 капітальний ремонт покрівель будівель закладів освіти Компаніївської ОТГ.
Оперативна ціль В.3.4. Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів
Відповідно до державної концепції реформування середніх загальноосвітніх
навчальних закладів, прогнозується оптимізація мережі. Передбачається, що у
перспективі, надання повної загальної середньої освіти буде зосереджене у опорній школі
(Комунальному закладі «Компаніївське навчально-виховне об’єднання»), яка зможе
забезпечити порівняно вищу якість послуг). А при відсутності потрібної кількості учнів,
Живанівське відділення може бути переведене на заклад І-ІІ ступенів (за згодою батьків).
Для забезпечення повноцінної діяльності закладів освіти Компаніївської ОТГ будуть
реалізовані наступні проекти:
 реконструкція (перебудова) Живанівського відділення КЗ «Компаніївське НВО» і
створення навчально-виховного закладу «Школа – дитячий садочок»;
 закупівля меблів для навчальних закладів Компаніївської ОТГ;
 реконструкція Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ступенів і створення навчально-виховного
закладу «Школа – дитячий садочок»;
 будівництво спортивної зали в ДНЗ №2 смт Компаніївка;
 реконструкція подвір’я будівлі Живанівського відділення КЗ «Компаніївське НВО» в с.
Живанівка Компаніївської ОТГ;
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облаштування протипожежної сигналізації в будівлі Компаніївського відділення КЗ
«Компаніївське НВО»;
ремонт актової зали в Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»;
реконструкція та модернізація майстерні в Компаніївському відділенні КЗ
«Компаніївське НВО»;
відновлення підлоги шкільної бібліотеки в Компаніївському відділенні КЗ
«Компаніївське НВО»;
відновлення системи опалення в Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»;
Відкриття хореографічного класу в Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське
НВО»

Оперативна ціль В.3.5. Підвищення якості послуг закладів охорони здоров‘я
Основні сучасні проблеми системи охорони здоров’я – слабка матеріальнотехнічна база, застаріла інфраструктура, які не дозволяють ефективно здійснювати
діагностування хвороб на ранніх стадіях, а також проводити профілактику для
недопущення захворювань. Основний акцент у рамках оперативної цілі В.3.5. – розвиток
первинної медико-санітарної ланки та акцентування на профілактичній роботі
фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини
– для наближення якісної кваліфікованої медичної допомоги до кожної людини за місцем її
проживання.
Тому доцільним є реалізація таких проектів:




виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція будівлі
надання первинної медико-санітарної допомоги в смт Компаніївка під дитячу
консультацію;
капітальний ремонт будівель Живанівського та Голубієвицького ФАПів;
придбання обладнання для медичних закладів Компаніївської ОТГ з метою
покращення надання лікувально-діагностичних послуг.

ціль В.3.6. Розширення можливостей
культурних потреб та здорового способу життя
Оперативна

для

забезпечення

Сфера забезпечення культурних потреб громади потребує більш активного
регулювання. Передусім, належить провести інвентаризацію закладів культури
(бібліотеки, клуби) для прийняття рішення щодо оптимізації мережі та покращення
кадрового забезпечення. Ефективність роботи працівників сфери культури повинна
визначатися на основі досягнення ними попередньо запланованих результатів. Той самий
підхід повинен бути застосований для покращення матеріально-технічної бази закладів
культури – лише для досягнення запланованих результатів.
Для розширення можливостей щодо забезпечення здорового способу життя
передбачено створити сучасні спортивні майданчики з штучним покриттям в освітніх
закладах ОТГ, а також передбачена організація інформаційної кампанії по попередженню
шкідливих звичок серед підлітків в освітніх, медичних закладах та закладах культури ОТГ.
Зважаючи на обмеженість бюджетного фінансування, першочергове право на покращення
матеріально-технічної бази повинні отримати ті населені пункти, які забезпечать
співфінансування від мешканців.
Для реалізації даної оперативної цілі передбачені наступні проекти:
 будівництво стаціонарного дитячого оздоровчого табору районного та обласного
призначення;
 відкриття Центру дитячого дозвілля для дітей та підлітків при будинках культури
Компаніївської ОТГ;
 реконструкція центрального стадіону та футбольних полів біля ЗНЗ із
влаштуванням штучного покриття;
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будівництво басейну в смт Компаніївка;
будівництво дитячих майданчиків з ігровими елементами на території ОТГ;
будівництво громадських вбиралень європейського зразка на території ОТГ;
реконструкція будівлі Голубієвицького дитячого садка під дитячий оздоровчий
табір;
реалізація проекту «Стоп-радон» в Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське
НВО».

Оперативна ціль В.3.7. Підвищення поінформованості та самоорганізації

населення
Мешканці сільських територій залишаються найменш поінформованими про новини
громади та діяльність місцевої влади, що призводить до обмеження їх розвиткових
можливостей. Для досягнення
даної оперативної цілі передбачається реалізація
наступних проектів:
 відкриття сімейного кафе або піцерії в смт Компаніївка;

облаштування вайфай-зони з безкоштовним доступом до мережі-інтернет в
сільських населених пунктах ОТГ;
 проведення щорічного Дня Турботи (благоустрою, упорядкування територій ОТГ та
збір добровільних коштів на розвиток ОТГ);
 організація конкурсу на кращий дизайн та зразкове утримання приватних будинків;

створення програми «Громадський бюджет» (благоустрій, упорядкування
прибудинкових, вуличних територій, теплозбереження, енергозаощадження та ін).
 проект «Моя батьківщина» (Карта України – символ єдності громади);
 організація інформаційної кампанії по попередженню шкідливих звичок серед
підлітків в медичних закладах, закладах культури та ЗНЗ Компаніївської ОТГ.

13. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання
27 липня 2017 року та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що
надійшли від представників підприємств, установ та організацій Компаніївської громади.

13.1. Часові рамки і засоби реалізації
План реалізації стратегії складається з 89технічних завдань на проекти місцевого
розвитку, які будуть впроваджуватися упродовж 2018 – 2030 років. Впровадження проектів
цієї програми можливе через:
 внесення заходів до селищної програми соціально-економічного розвитку, можливо
– галузевих регіональних програм;
 фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ;
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги
суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
 залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами
проекту);
 інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

13.2. Кількість та вартість проектів у розрізі завдань стратегії
Територія впливу проектів Плану реалізації стратегії
Таблиця 33
Оперативна

Номер і назва проекту
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Територія впливу

ціль
А.1.1.

А.1.2.

А.1.3.

А.1.4

Підготовка об'єктів для залучення інвестицій
1.Будівництво сонячних електростанцій на території
Компаніївської селищної ради Компаніївської ОТГ
2.Розробка місця видобування корисних копалин на
Живанівському родовищі гранітів з будівництвом заводу
щебеневої продукції на території Компаніївської селищної
ради Компаніївської ОТГ

Компаніївська
ОТГ

3. Будівництво агрономічного центру по переробці рідких
комплексних добрив КАС та мікродобрив у межах
Компаніївської ОТГ

Компаніївська
ОТГ

4. Дослідження цілющих властивостей джерела поблизу
Адріанового ставу в смт Компаніївка

смт Компаніївка

Удосконалення процедур залучення інвестицій
1.Розроблення
схеми
планування
території
Компаніївської ОТГ
Популяризація інвестиційних можливостей громади
1. Створення Інтернет-центру
2.Влаштування вайфай-зони з безкоштовним доступом
до мережі-інтернет в сільських населених пунктах ОТГ
3. Випуск інформаційного бюлетеня
Розширення сфери послуг, що надають комунальні
підприємства громади
1.Придбання комунальної техніки: сміттєвоз з заднім
ручним завантаженням на базі вантажного автомобіля
КРАЗ або МАЗ, об’єм бункера 9 - 23 куб. м.
2.Придбання комунальної техніки: трактор МТЗ-82 з
установкою автогідропідйомника ричажно-телескопічного
ПАТУ - 500
3. Відновлення роботи автостанції в смт Компаніївка
4.Будівництво будинку (гуртожитку)
спеціалістів в смт Компаніївка

А.2.1

смт Компаніївка

смт Компаніївка
Компаніївська
ОТГ
смт Компаніївка
Компаніївська
ОТГ
Компаніївська
ОТГ
смт Компаніївка

молодих

смт Компаніївка

5. Реконструкція старої будівлі котельні Голубієвицької
ЗШ під інвестиційний проект
6.Будівництво притулку для бездомних тварин
Навчально-консультаційна
підтримка
приватних
підприємців
1.Створення Інтернет-центру
2.Вивчення кращого європейського досвіду ефективних
приватних підприємців, виробників сільгосппродукції
3.Відбір
ініціативних
приватних
підприємців,
мотивованих до підвищення своїх компетенцій

Компаніївська
ОТГ
смт Компаніївка

4.Відбір
професійних
тренерів-консультантів
необхідними знаннями і практичним досвідом

Компаніївська
ОТГ

5.Складання
програм

відповідних

для

Компаніївська
ОТГ

з

навчально-консультаційних
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смт Компаніївка
Компаніївська
ОТГ
Компаніївська
ОТГ

Компаніївська
ОТГ

6. Організація навчань та консультаційна підтримка
А.2.2.

Сприяння розвитку традиційних ремесел/промислів
та інновацій
1.Популяризація самобутності Компаніївської громади як
туристично-привабливої території

3. Підвищення обізнаності молоді щодо
традицій та народних промислів і ремесел

місцевих

4.Підвищення рівня самозайнятості сільської молоді

В.1.1.

В.1.2.

Компаніївська
ОТГ
Компаніївська
ОТГ

Залучення та підтримка суб’єктів господарської
діяльності по виробництву альтернативних видів
енергії, сучасному видобуванню корисних копалин та
сучасного виробництва органічних добрив
1. Залучення
суб’єктів господарської діяльності для
встановлення сонячних електростанцій на території ОТГ
2. Залучення
суб’єктів господарської діяльності для
постачання сировини агрономічного центру по переробці
рідких комплексних добрив КАС та мікродобрив
3.Запровадження новітніх технологій по виробництву
альтернативних видів енергії, сучасному видобуванню
корисних копалин та сучасного виробництва органічних
добрив
Очищення водойм
1.Очищення Адріанового ставу та ставу у центрі
смт Компаніївка
2.Очищення ставів у с. Лужок, с. Голубієвичі та
с.Антонівка

Компаніївська
ОТГ
Компаніївська
ОТГ

3. Обстежня та відновлення ставу в с. Живанівка
Роздільний
збір
сміття
і
впорядкування
сміттєзвалища
1.Забезпечення роздільного збору та переробки твердих
побутових відходів (контейнери, транспорт,збір,вивіз)

с. Живанівка

1. Впорядкування в’їзду до сміттєзвалища в
смт Компаніївка

3.Підвищення рівня відповідальності та екологічної
культури населення шляхом проведення інформаційновиховних та навчальних заходів у ДНЗ та ЗНЗ по
впровадженню правил роздільного сортування ТПВ
В.1.3.

Компаніївська
ОТГ
Компаніївська
ОТГ

2.Збереження та розвиток традиційних ремесел

А.3.1.

Компаніївська
ОТГ

Будівництво
підприємств
по
альтернативних джерел енергії
1.Будівництво сонячних електростанцій
2. Встановлення вітряків
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Компаніївська
ОТГ

смт Компаніївка
Компаніївська
ОТГ

Компаніївська
ОТГ
смт Компаніївка
Компаніївська
ОТГ

виробництву
Компаніївська
ОТГ
Компаніївська
ОТГ

В.2.1

Популяризація туристичних можливостей
1. Створення туристичного
"Компаніївськими шляхами"

проекту

Компаніївська
ОТГ

2.Створення сторінки на веб-сайті Компаніївської ОТГ
для поширення туристичних можливостей ОТГ

Компаніївська
ОТГ

«зеленому

Компаніївська
ОТГ

4.Виготовлення друкованої рекламної продукції (буклетів,
брошур, листівок та ін.)

Компаніївська
ОТГ

3.Розміщення
туризму»

В.2.2.

зовнішньої

інформаційного

реклами

Створення нових туристичних продуктів
1.Облаштування сільських садиб
українських традицій та кухні

В.3.1.

по

для

популяризації

2.Облаштування місця для проведення щорічного
етнографічного фестивалю інсценізованої української
пісні «Україна – моя родина» (сцени, глядацьких місць,
зон для продажу сувенірів, предметів українського вжитку
та національних страв)

смт Компаніївка

3.Будівництво бази відпочинку «Гостинна садиба» в
українських традиціях біля Адріанового ставу

смт Компаніївка

4.Відкриття купальні та альтанки для відпочинку в районі
цілющого джерела біля витоків р. Сугоклея поблизу
Адріанового ставу в смт Компаніївка та окультурення
території

смт Компаніївка

5.Відновлення рекреаційних зон біля ставу с. Лужок, с.
Антонівка, Адріанового ставу та ставу у центрі смт
Компаніївка (насадження верби)
Покращення
транспортної
доступності
для
розблокування
економічного
або
соціального
розвитку
1.Капітальний ремонт дорожнього покриття територій
Компаніївської ОТГ та їх сполучень

Компаніївська
ОТГ

2.Придбання спецтехніки для ремонту доріг

В.3.2.

Компаніївська
ОТГ

Населені пункти
Компаніївської
ОТГ
смт Компаніївка

3.Відкриття
додаткового
щоденного
маршруту
Компаніївка – Кропивницький та Кропивницький –
Компаніївка з 6.00 до23.00
4.Окультурення в’їзду до с. Живанівка
Покращення
інфраструктури,
водозабезпечення,
водовідведення,
газопостачання, опалення та
освітлення
1.Реконструкція
системи
опалення
(заміщення
споживання природного газу) в Компаніївському РБК в
Голубієвицькій
лікарській амбулаторії по вул.
Центральна, 18 с. Голубієвичі

смт Компаніївка

2.Реконструкція
системи
опалення
(заміщення
споживання природного газу) закладів охорони здоров’я

с. Голубієвичі
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с. Живанівка

смт Компаніївка

Компаніївської ОТГ

В.3.3.

В.3.4.

3. Газопостачання в с. Живанівка Компаніївської ОТГ

с. Живанівка

4. Водопостачання житлових будинків с. Живанівка
Компаніївської ОТГ

с. Живанівка

5.Встановлення сучасних енергозберігаючих світильників
у Компаніївській ОТГ

Компаніївська
ОТГ

6.
Підготовка
проектно-кошторисної
документації
першочергових об’єктів водопостачання по забезпеченню
якісною питною водою

Компаніївська
ОТГ

7. Проведення хіміко-лабораторного дослідження питної
води у громадських криницях, в різних місцях протяжності
водогонів
8.Проведення хіміко-лабораторного дослідження якості
питної води водогону селища Компаніївка, починаючи зі
свердловини, і в 10-15-ти точках протяжності водогону та
визначення причини погіршення якості води
9.Проведення обстеження рівня доступу до води у різні
пори року мешканців вулиць Тополина, Паркова,
Вишнева, Молодіжна с. Компаніївка, вияснення і
усунення причини нестачі води у літній період
10. Встановлення камер спостереження у громадських
місцях, біля торгових точок, біля контейнерних
майданчиків

Компаніївська
ОТГ

Впровадження енергозберігаючих технологій
1.Капітальний ремонт з утепленням фасадів будівель
закладів освіти Компаніївської ОТГ
2.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення житлових
вулиць з використанням сучасних енергозберігаючих
технологій

смт Компаніївка

смт Компаніївка

Компаніївська
ОТГ

смт Компаніївка
Компаніївська
ОТГ

3.Заміна
дерев’яних
рам
вікон
на
сучасні
металопластикові будівель ЗШ Компаніївської ОТГ

с. Живанівка

4.Сприяння створенню виробництва з виготовлення та
використання паливних гранул, щепи, соломи

Компаніївська
ОТГ

5. Капітальний ремонт покрівель будівель ЗШ в
Компаніївської ОТГ
Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів
1.Реконструкція (перебудова) Живанівського відділення
КЗ «Компаніївське НВО» і створення навчальновиховного закладу «Школа – дитячий садочок»
2.Закупівля
меблів
для
навчальних
закладів
Компаніївської ОТГ
3.Реконструкція Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ступенів і
створення навчально-виховного закладу «Школа –
дитячий садочок»
4.Будівництво спортивної зали в ДНЗ №2
смт Компаніївка
5.Реконструкція подвір’я Живанівського відділення КЗ
«Компаніївське НВО» Компаніївської ОТГ

с. Голубієвичі
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с. Живанівка
Компаніївська
ОТГ
с. Голубієвичі
смт Компаніївка
с. Живанівка

В.3.5.

В.3.6.

В.3.7.

6.Облаштувння протипожежної сигналізації в будівлі
Компаніївського відділення КЗ «Компаніївське НВО»

смт Компаніївка

7. Ремонт актової зали в Компаніївському відділенні КЗ
«Компаніївське НВО»
8.
Реконструкція
та
модернізація
майстерні в
Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»

смт Компаніївка

9.Відновлення
підлоги
шкільної
бібліотеки
в
Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»
10.Відновлення системи опалення в Компаніївському
відділенні КЗ «Компаніївське НВО»
11.Відкриття хореографічного класу в Компаніївському
відділенні КЗ «Компаніївське НВО»
Підвищення якості послуг закладів охорони здоров‘я
1.Виготовлення проектно-кошторисної документації та
капітальний ремонт будівлі надання первинної медикосанітарної допомоги в смт Компаніївка
2. Капітальний ремонт будівель ФАПів Компаніївської
ОТГ
3.Придбання обладнання для медичних закладів
Компаніївської ОТГ з метою покращення надання
лікувально-діагностичних послуг

смт Компаніївка

Розширення
можливостей
для
забезпечення
культурних потреб та здорового способу життя
1.Будівництво стаціонарного дитячого оздоровчого
табору районного та обласного призначення

смт Компаніївка

смт Компаніївка
смт Компаніївка

смт Компаніївка
с. Живанівка
Компаніївська
ОТГ

смт Компаніївка

2.Відкриття Центру дитячого дозвілля
для дітей та
підлітків при будинках культури Компаніївської ОТГ
3.Реконструкція центрального стадіону та футбольних
полів біля ЗНЗ ОТГ із влаштуванням штучного покриття
4.Будівництво басейну в смт Компаніївка
5. Облаштування дитячих майданчиків з ігровими
елементами на території ОТГ

Компаніївська
ОТГ
Компаніївська
ОТГ
смт Компаніївка
с. Голубієвичі

6. Будівництво громадських вбиралень європейського
зразка на території Компаніївської ОТГ

смт Компаніївка

7.Реконструкція будівлі Голубієвицького дитячого садка
під дитячий оздоровчий табір

с. Голубієвичі

8.Реалізація проекту «Стоп-радон» в Компаніївському
відділенні КЗ «Компаніївське НВО»

смт Компаніївка

Підвищення поінформованості та
населення
1.Відкриття сімейного кафе або піцерії

самоорганізації
смт Компаніївка

2.Влаштування вайфай-зони з безкоштовним доступом
до мережі інтернет в сільських населених пунктах ОТГ

Компаніївська
ОТГ

3.Проведення щорічного Дня Турботи (благоустрою,
упорядкування територій ОТГ та збір добровільних коштів
на розвиток ОТГ)
4.Організація конкурсу на кращий дизайн та зразкове

Компаніївська
ОТГ
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Компаніївська

утримання приватних будинків

ОТГ

5.Створення
програми
«Громадський
бюджет»
(благоустрій, упорядкування прибудинкових, вуличних
територій, енергозаощадження та ін.)

Компаніївська
ОТГ

6.Реалізація проекту «Моя батьківщина» (Карта України –
символ єдності)

смт Компаніївка

7. Організація інформаційної кампанії по попередженню
шкідливих звичок серед підлітків в медичних закладах,
закладах культури та ЗНЗ

Компаніївська
ОТГ

14. Очікувані результати та показники
Реалізація
напрямку А «Підвищення економічної спроможності» у середньо- та
довгостроковій перспективі приведе до наступних результатів:
 розвиток економічної діяльності;
 розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки;
 залучення інвестицій;
 збільшення обсягів виробництва продукції видобування;
 створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади;
 зростання рівня заробітної плати;
 зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади.
Реалізація
напрямку В «Розвиток інфраструктури» у середньо- та довгостроковій
перспективі призведе до наступних результатів:
 покращення інфраструктури
територій ОТГ, у першу чергу доріг та мереж
водопостачання;
 розвиток зеленого туризму;
 забезпечення належних екологічних умов;
 зміцнення людського капіталу, підвищення якості послуг освіти, культури, дозвілля,
охорони здоров‘я, інтенсифікацію взаємодії територіями ОТГ, а отже, – підвищення
якості життя населення.
Показники ефективності реалізації стратегічної цілі А.1. Покращення можливостей
для розвитку малого бізнесу та залучення інвестицій, проектів, що відносяться до
оперативної цілі А.1.1.Підготовка об’єктів для залучення інвестицій
 Сонячні електростанції на території Компаніївської ОТГ побудовані;
 Місце видобування корисних копалин розроблено на Живанівському родовищі
гранітів та побудовано завод щебеневої продукції на території Компаніївської
селищної ради Компаніївської ОТГ;
 Побудовано агрономічний центр по переробці рідких комплексних добрив КАС та
мікродобрив у межах Компаніївської ОТГ;
 Досліджено цілющі властивості джерела поблизу Адріанового ставу в смт
Компаніївка.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до оперативної цілі
А.1.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій
 Розроблено схему планування території Компаніївської ОТГ.
.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до оперативної цілі
А.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей
 Створено Інтернет-центр в смт Компаніївка;
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Влаштовано вайфай-зони з безкоштовним доступом до мережі-інтернет в сільських
населених пунктах ОТГ ;
Налагоджено випуск інформаційного бюлетеня в смт Компаніївка.

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до оперативної цілі
А.1.4. Розширення сфери послуг, що надають комунальні підприємства громади
 Придбано комунальну техніку: сміттєвоз з заднім ручним завантаженням на базі
вантажного автомобіля КРАЗ або МАЗ, об’єм бункера 9 - 23 куб. м. в смт
Компаніївка для потреб ОТГ;
 Придбано комунальну техніку: трактор МТЗ-82 з установкою автогідропідйомника
ричажно-телескопічного ПАТУ - 500 в смт Компаніївка 1000 для потреб ОТГ;
 Побудовано будинок (гуртожиток) для молодих спеціалістів в смт Компаніївка;
 Відновлено роботу автостанції в смт Компаніївка;
 Проведено реконструкцію старої будівлі котельні Голубієвицької ЗШ під
інвестиційний проект;
 Побудовано притулок для бездомних тварин в смт Компаніївка.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до оперативної цілі
А.2.1.Навчально-консультаційна підтримка приватних підприємців
 Створено Інтернет-центр в смт Компаніївка;
 Вивчено кращий європейський досвід ефективних приватних підприємців,
виробників сільгосппродукції;
 Здійснено відбір ініціативних приватних підприємців, мотивованих до підвищення
своїх компетенцій;
 Відібрано професійних тренерів-консультантів з необхідними знаннями і
практичним досвідом;
 Складено відповідні навчально-консультаційні програми;
 Організовано навчання та консультаційна підтримка.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до оперативної цілі
А.2.2.Сприяння розвитку традиційних ремесел/промислів та інновацій
 Популяризовано самобутність Компаніївської громади як туристично-привабливої
території;
 Збережено та розвинуто ряд традиційних ремесел в ОТГ;
 Підвищено обізнаність дітей та молоді щодо місцевих традицій та народних
промислів і ремесел;
 Підвищено рівень самозайнятості сільської молоді.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до оперативної цілі
А.3.1.Залучення та підтримка суб’єктів господарської діяльності по виробництву
альтернативних видів енергії, сучасному видобуванню корисних копалин та
сучасного виробництва органічних добрив
 Залучено суб’єкти господарської діяльності для встановлення сонячних
електростанцій на території ОТГ;
 Здійснено залучення суб’єктів господарської діяльності для постачання сировини
агрономічного центру по переробці рідких комплексних добрив КАС та
мікродобрив;
 Запроваджено новітні технології по виробництву альтернативних видів енергії,
сучасному видобуванню корисних копалин та сучасного виробництва органічних
добрив.
Показники ефективності реалізації стратегічної цілі В.1.Забезпечення належних
екологічних умов, що відносяться до оперативної цілі В.1.1. Очищення водойм
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Проведено очищення Адріанового ставу та ставу у центрі смт Компаніївка;
Очищено стави у с. Лужок, с. Антонівка та с. Голубієвичі;
Здійснено обстеження та відновлення ставу в с. Живанівка.

Показники ефективності реалізації оперативної цілі В.1.2 Роздільний збір сміття
 Забезпечено роздільний збір та переробку твердих побутових відходів
(контейнери, транспорт,збір,вивіз);
 Впорядковано в’їзд до сміттєзвалища в смт Компаніївка;
 Підвищено рівень відповідальності та екологічної культури населення шляхом
систематичного проведення інформаційно-виховних та навчальних заходів у ДНЗ
та ЗНЗ по впровадженню правил роздільного сортування ТПВ.
Показники ефективності реалізації оперативної цілі В.1.3 Будівництво підприємств
по виробництву альтернативних джерел енергії
 Побудовано сонячну електростанцію та міні-електростанції;
 Встановлено вітряки на території ОТГ
Показники ефективності реалізації оперативної цілі В.2.1.Популяризація
туристичних можливостей
 Створено туристичний інформаційний проект "Компаніївськими шляхами";
 Створено сторінка на веб-сайті Компаніївської ОТГ для поширення туристичних
можливостей ОТГ;
 Розміщено зовнішню рекламу по «зеленому туризму» на території Компаніївської
ОТГ;
 Виготовлено друковану рекламну продукцію (буклети, брошури, листівки та ін.)
Показники ефективності реалізації оперативної цілі В.2.2.Створення нових
туристичних продуктів
 Облаштовано сільські садиби (1-3) для популяризації українських традицій та кухні;
 Облаштовано місця для проведення щорічного етнографічного фестивалю
інсценізованої української пісні «Україна – моя родина» (сцени, глядацькі місця,
зони для продажу сувенірів, предметів українського вжитку та національних страв);
 Збудовано базу відпочинку «Гостинна садиба» в українських традиціях біля
Адріанового ставу;
 Відкрито купальню та встановлено альтанку для відпочинку біля цілющого джерела
біля витоків р. Сугоклея поблизу Адріанового ставу в смт Компаніївка та
окультурено території (насадження дерев, кущів, квітів);
 Відновлено рекреаційні зони біля ставів у с.Лужок, с. Антонівка, Адріанового ставу
та ставу у центрі смт Компаніївка (насаджено верби).
Показники ефективності реалізації оперативної цілі В.3.1.Покращення транспортної
доступності для розблокування економічного або соціального розвитку
 Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття територій Компаніївської ОТГ
та їх сполучень;
 Придбано спецтехніку для ремонту доріг;
 Відкрито додатковий щоденний маршрут Компаніївка – Кропивницький та
Кропивницький – Компаніївка з 6.00 до 23.00;
 Окультурено в’їзд до с. Живанівки.
Показники
ефективності
реалізації
оперативної
цілі
В.3.2
Покращення
інфраструктури, водозабезпечення, водовідведення, газопостачання, опалення та
освітлення
 Проведено реконструкцію системи опалення (заміщення споживання природного
газу) в Компаніївському РБК в Голубієвицькій лікарській амбулаторії по вул.
Центральна, 18 с. Голубієвичі;
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Здійснено реконструкцію системи опалення (заміщення споживання природного
газу) в закладах охорони здоров’я Компаніївської ОТГ;
Проведено газопостачання с. Живанівка;
Проведено підведено водопостачання до житлових будинків с. Живанівка;
Встановлено сучасні енергозберігаючі світильники у Компаніївській ОТГ;
Підготовлено проектно-кошторисну документацію першочергових об’єктів
водопостачання по забезпеченню якісною питною водою;
Проведено хіміко-лабораторне дослідження питної води у громадських криницях, в
різних місцях протяжності водогонів;
Проведено хіміко-лабораторне дослідження якості питної води водогону селища
Компаніївка, починаючи зі свердловини і в 10-15-ти точках протяжності водогону і
визначено причини погіршення якості води;
Проведено обстеження рівня доступу до води у різні пори року мешканців вулиць
Тополина, Паркова, Вишнева, Молодіжна с. Компаніївка, вияснено і усунено
причини нестачі води у літній період;
Встановлено камери спостереження у громадських місцях та біля торгових точок.

Показники ефективності реалізації оперативної цілі В.3.3 Впровадження
енергозберігаючих технологій
 Здійснено капітальний ремонт з утепленням фасаду будівлі Компаніївської ЗШ І-ІІ
ст. по вул. Вишнева та утеплення фасаду будівлі старого корпусу в
Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»;
 Проведено реконструкцію мережі зовнішнього освітлення вулиць з використанням
сучасних енергозберігаючих технологій;
 Замінено дерев’яні рами віконна сучасні металопластикові в ЗНЗ Компаніївської
ОТГ;
 Створено виробництво з виготовлення та використання палетів, щепи, соломи;
 Замінено покрівлі в ЗНЗ Компаніївської ОТГ.
Показники ефективності реалізації оперативної цілі В.3.4. Підвищення якості послуг
мережі освітніх закладів
 Проведено
реконструкцію
(перебудову)
Живанівського
відділення
КЗ
«Компаніївське НВО» і створено навчально-виховний заклад «Школа – дитячий
садочок»;
 Закуплено меблі для навчальних закладів Компаніївської ОТГ;
 Проведено реконструкцію Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ступенів і створено навчальновиховний заклад «Школа – дитячий садочок»;
 Побудовано спортивну залу в ДНЗ №2 смт Компаніївка;
 Проведено реконструкцію подвір’я Живанівської школи;
 Встановлено протипожежну сигналізацію в Компаніївському відділенні КЗ
«Компаніївське НВО»;
 Проведено ремонт актової зали в Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське
НВО»;
 Здійснено реконструкцію та модернізацію майстерні в Компаніївському відділенні
КЗ «Компаніївське НВО»;
 Відновлено
підлогу шкільної бібліотеки Компаніївському відділенні КЗ
«Компаніївське НВО»;
 Відновлено систему опалення в Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське
НВО»;
 Відкрито хореографічний клас в Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське
НВО».
Показники ефективності реалізації оперативної цілі В.3.5.Підвищення якості послуг
закладів охорони здоров‘я
 Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено капітальний ремонт
будівлі надання первинної медико-санітарної допомоги в смт Компаніївка;
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Здійснено капітальні ремонти будівель ФАПів Компаніївської ОТГ;
Придбано обладнання для медичних закладів Компаніївської ОТГ, з метою
покращення надання лікувально-діагностичних послуг.

Показники ефективності реалізації оперативної цілі В.3.6.Розширення можливостей
для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя
 Побудовано стаціонарний дитячий оздоровчий табір районного та обласного
призначення;
 Відкрито Центри дитячого дозвілля для дітей та підлітків при будинках культури
Компаніївської ОТГ;
 Проведено реконструкцію центрального стадіону та футбольних полів біля ЗНЗ
ОТГ із влаштуванням штучного покриття;
 Побудовано басейн в смт Компаніївка;
 Побудовано дитячі майданчики з ігровими елементами на території ОТГ;
 Здійснено будівництво громадських вбиралень європейського зразка на території
Компаніївської ОТГ;
 Здійснено реконструкцію будівлі Голубієвицького дитячого садка під дитячий
оздоровчий табір;
 Реалізовано проект «Стоп-радон» в Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське
НВО».
Показники
ефективності
реалізації
оперативної
поінформованості та самоорганізації населення








цілі

В.3.7.Підвищення

Відкрито сімейне кафе або піцерію;
Влаштовано вайфай-зони з безкоштовним доступом до мережі інтернет в сільських
населених пунктах ОТГ;
Забезпечено проведення щорічного Дня Турботи (благоустрою, упорядкування
територій ОТГ та збір добровільних коштів на розвиток ОТГ);
Проводиться щорічний конкурс на кращий дизайн та зразкове утримання
приватних будинків;
Створено програму «Громадський бюджет» (благоустрій, упорядкування
прибудинкових, вуличних територій, теплозбереження, енергозаощадження та ін);
Реалізовано проект «Моя батьківщина» (Карта України – символ єдності);
Організовано інформаційну кампанію по попередженню шкідливих звичок серед
підлітків в медичних закладах, закладах культури та ЗНЗ Компаніївської ОТГ.
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15.Орієнтовний фінансовий план реалізації стратегії 2018 – 2030 роки

Таблиця 34
№
цілі

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всього
Оперативна ціль / Проект

тис.
грн.

Напрям А. Підвищення економічної спроможності громади
Стратегічна ціль А.1. Покращення можливостей для розвитку малого і середнього бізнесу та залучення інвестицій
Оперативна ціль А.1.1. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій
А.1.1.1. Будівництво сонячних електростанцій на
території
Компаніївської
селищної
ради
Компаніївської ОТГ
А.1.1.2. Розробка місця видобування корисних
копалин на Живанівському родовищі гранітів з
будівництвом заводу щебеневої продукції на
території
Компаніївської
селищної
ради
Компаніївської ОТГ

6,0
2,0

2,0

2,0

6,0
2,0

2,0

2,0

А.1.1.3. Будівництво агрономічного центру по
переробці рідких комплексних добрив КАС та
мікродобрив у межах Компаніївської ОТГ
А.1.1.4. Дослідження цілющих властивостей джерела
поблизу Адріанового ставу в смт Компаніївка

2,0
2,0

2,0

Оперативна ціль А.1.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій
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2,0

2,0

2,0

А.1.2.1. Розроблення схеми планування території
Компаніївської ОТГ

10,0

10,0

Оперативна ціль А.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади
А.1.3.1. Створення Інтернет-центру

50,0

А.1.3.2. Влаштування вайфай-зони з безкоштовним
доступом до мережі-інтернет в сільських населених
пунктах ОТГ
А.1.3.3. Випуск інформаційного бюлетеня

50,0

50,0

50,0

55,0 110,0 110,0

275,0

Оперативна ціль А.1.4. Розширення сфери послуг, що надають комунальні підприємства громади
А.1.4.1. Придбання комунальної техніки: сміттєвоз з
заднім ручним завантаженням на базі вантажного
автомобіля КРАЗ або МАЗ, об’єм бункера 9 - 23 куб. м.

1800
1800

А.1.4.2. Придбання комунальної техніки: трактор МТЗ82 з установкою автогідропідйомника ричажнотелескопічного ПАТУ - 500
А.1.4.3. Відновлення роботи автостанції в смт
Компаніївка

1800
1800

150,0 40,0

А.1.4.4. Будівництво будинку (гуртожитку) для
молодих спеціалістів

230,0

40,0

1000

А.1.4.5.Реконструкція старої будівлі котельні
Голубієвицької ЗШ під інвестиційний проект

2000 2000
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2000

6000

А.1.4.6. Будівництво притулку для бездомних тварин в
смт Компаніївка

1500

1500

Стратегічна ціль А.2. Підтримка економічної активності населення
Оперативна ціль А.2.1. Навчально-консультаційна підтримка приватних підприємців
А.2.1.1. Створення Інтернет-центру

50,0

А.2.1.2. Вивчення кращого європейського досвіду
ефективних приватних підприємців, виробників
сільгосппродукції

25,0

50,0

25,0

А.2.1.3. Відбір ініціативних приватних підприємців,
мотивованих до підвищення своїх компетенцій;
А.2.1.4. Відбір професійних тренерів-консультантів з
необхідними знаннями і практичним досвідом;
А.2.1.5.
Складання
відповідних
консультаційних програм;
А.2.1.6. Організація
підтримка.

навчань

та

25,0

25,0

5,0

25,0

15,0

74,0

35,0

3,0

15,0

25,0

5,0

навчально-

консультаційна

75,0

25,0

3,0

3,0

15,0

9,0

45,0

Оперативна ціль А.2.2. Сприяння розвитку традиційних ремесел/промислів та інновацій

А.2.2.1. Популяризація самобутності Компаніївської
громади як туристично-привабливої території;
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20,0

20,0

20,0

60,0

А.2.2.2. Збереження та розвиток традиційних
ремесел;

200,0

50,0 100,0 50,0

А.2.2.3. Підвищення обізнаності молоді щодо
місцевих традицій та народних промислів і ремесел

20,0

А.2.2.4. Підвищення рівня само зайнятості сільської
молоді.

20,0

60,0

20,0

50,0

50,0

Стратегічна ціль А.3. Розвиток промисловості, альтернативних джерел енергії та видобутку корисних копалин
Оперативна ціль А.3.1 Залучення та підтримка суб’єктів господарської діяльності по виробництву альтернативних видів енергії, сучасному
видобуванню корисних копалин та сучасного виробництва органічних добрив
А.3.1.1. Залучення суб’єктів господарської діяльності
для встановлення сонячних електростанцій на
території ОТГ

3,0
1,0

1,0

1,0

А.3.1.2. Залучення суб’єктів господарської діяльності
для постачання сировини агрономічного центру по
переробці рідких комплексних добрив КАС та
мікродобрив
А.3.1.3.Запровадження
новітніх
технологій
по
виробництву альтернативних видів енергії, сучасному
видобуванню корисних копалин та сучасного
виробництва органічних добрив

3,0
1,0

1,0

1,0

3,0
1,0

1,0

1,0

Напрям В. Розвиток інфраструктури
Стратегічна ціль В.1. Забезпечення належних екологічних умов

65

Оперативна ціль В.1.1. Очищення водойм
В.1.1.1 Очищення Адріанового ставу та ставу у центрі
смт Компаніївка

100

100

100

100

100

100

300,0

В.1.1.2 Очищення ставів у с. Лужок, с. Голубієвичі та

300,0

с. Антонівка
В.1.1.3 Обстеження та відновлення
Живанівка

ставу в с.

100,0

100

Оперативна ціль В.1.2. Роздільний збір сміття і впорядкування сміттєзвалища
В.1.2.1. Забезпечення роздільного збору та переробки
твердих побутових відходів (контейнери, транспорт,
збір, вивіз)

58,5

100

В.1.2.2. Впорядкування в’їзду до сміттєзвалища в смт
Компаніївка
В.1.2.3. Підвищення рівня відповідальності та
екологічної культури населення шляхом проведення
інформаційно-виховних та навчальних заходів у ДНЗ
та ЗНЗ по впровадженню правил роздільного
сортування ТПВ

100

100

5,0

5,0

400,0

100

100

300,0

5,0

15,0

Оперативна ціль В.1.3.Будівництво підприємств по виробництву альтернативних джерел енергії
В.1.3.1. Будівництво сонячних електростанцій

1000 1000 1000

В.1.3.2. Встановлення вітряків

3000
1000 1000 1000
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3000

Стратегічна ціль В.2. Розвиток зеленого туризму та пристосування громадського простору ОТГ до туристичних потреб
Оперативна ціль В.2.1. Популяризація туристичних можливостей
В.2.1.1. Створення туристичного інформаційного
проекту «Компаніївськими шляхами»

20,0

В.2.1.2.
Створення
сторінки
на
веб-сайті
Компаніївської ОТГ для поширення туристичних
можливостей ОТГ

3,2

В.2.1.3. Розміщення
«зеленому туризму»

5,0

5,0

2,5

2,5

1,0

16,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

3,5

зовнішньої

реклами

по

В.2.1.4. Виготовлення друкованої рекламної продукції
(буклетів, брошур, листівок та ін..)

20,0

20,0

60,0

3,2

Оперативна ціль В.2.2. Створення нових туристичних продуктів
В.2.2.1.Облаштування
сільських
садиб
популяризації українських традицій та кухні

для

В.2.2.2.Облаштування
місця
для
проведення
щорічного етнографічного фестивалю інсценізованої
української пісні «Україна – моя родина» (сцени,
глядацьких місць, зон для продажу сувенірів,
предметів українського вжитку та національних страв)

250,0 250,0 250,0

250,0

250,0

750,0

500,0

В.2.2.3.Будівництво бази відпочинку «Гостинна
садиба» в українських традиціях біля Адріанового
ставу

1000 1000 1000

3000

В.2.2.4.Відкриття купальні та альтанки для відпочинку
біля цілющого джерела біля витоків р. Сугоклея
поблизу Адріанового ставу та ставу у центрі

100

100
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смт Компаніївка та окультурення території
В.2.2.5.Відновлення рекреаційних зон біля ставів у с.
Лужок, с. Антонівка, Адріанового ставу та ставу у
центрі смт Компаніївка (насадження верби)

100

100

100

300

Стратегічна ціль В.3. Підвищення якості життя населення

Оперативна ціль В.3.1. Покращення транспортної доступності для розблокування економічного або соціального розвитку

В.3.1.1. Капітальний ремонт дорожнього покриття
територій Компаніївської ОТГ та їх сполучень
В.3.1.2. Придбання спецтехніки для ремонту доріг

1400

1400

1400

1000 1000 1000

2000

2000

В.3.1.3. Відкриття додаткового щоденного маршруту
Компаніївка – Кропивницький та Кропивницький –
Компаніївка з 6.00 до 23.00
В.3.1.4. Окультурення в’їзду в с. Живанівка

500 500

500
2000

250

500

9200
6000

250

10,0

10,0

Оперативна ціль В.3.2. Покращення інфраструктури, водо забезпечення, водовідведення, газопостачання, опалення, освітлення
В.3.2.1. Реконструкція системи опалення (заміщення
споживання природного газу) в Компаніївському РБК
В.3.2.2. Реконструкція системи опалення (заміщення
споживання природного газу) закладів охорони
здоров’я Компаніївської ОТГ
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500

500

100

100

100

300

В.3.2.3. Газопостачання в с. Живанівка Компаніївської
ОТГ

250

В.3.2.4. Водопостачання до житлових будинків с.
Живанівка Компаніївської ОТГ

1500

В.3.2.5. Встановлення сучасних енергозберігаючих
світильників у Компаніївській ОТГ

500

В.3.2.6. Підготовка проектно-кошторисної
документації першочергових об’єктів водопостачання
по забезпеченню якісною питною водою

500

500

50,0

50,0

1500 1000

250
3500
1500

50,0

150,0

В.3.2.7.
Проведення
хіміко-лабораторного
дослідження питної води у громадських криницях, в
різних місцях протяжності водогонів

20,0

20,0

20,0

60,0

В.3.2.8.
Проведення
хіміко-лабораторного
дослідження якості питної води водогону селища
Компаніївка, починаючи зі свердловини, і в 10-15-ти
точках протяжності водогону та визначення причини
погіршення якості води

15,0

15,0

15,0

45,0

В.3.2.9. Проведення обстеження рівня доступу до
води у різні пори року мешканців вулиць Тополина,
Паркова, Вишнева, Молодіжна с. Компаніївка,
вияснення і усунення причини нестачі води у літній
період
В.3.2.10. Встановлення камер спостереження
громадських місцях та біля торгових точок.

у

10,0

250,0

50,0

10,0

10,0

50,0

Оперативна ціль В.3.3. Впровадження енергозберігаючих технологій
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30,0

350,0

В.3.3.1. Капітальний ремонт з утепленням фасадів
будівель закладів освіти Компаніївської ОТГ

500

1000

1000

2500

В.3.3.2. Реконструкція мережі зовнішнього освітлення
житлових вулиць з використанням сучасних
енергозберігаючих технологій.

100

200

100

400

В.3.3.3. Заміна дерев’яних рам вікон на сучасні
металопластикові будівель ЗНЗ Компаніївської ОТГ

250

250

250

750

5,0

5,0

500

500

В.3.3.4. Сприяння створенню виробництва з
виготовлення та використання паливних гранул,
щепи, соломи.
В.3.3.5. Капітальний ремонт покрівель будівель ЗНЗ
Компаніївської ОТГ

500

5,0

15,0

1500

Оперативна ціль В.3.4. Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів
В.3.4.1. Реконструкція (перебудова) Живанівського
відділення КЗ «Компаніївське НВО» і створення
навчально-виховного закладу «Школа – дитячий
садочок»

1500

В.3.4.2. Закупівля меблів для навчальних закладів
Компаніївської ОТГ

500

1500

500

В.3.4.3. Реконструкція Голубієвицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів і створення навчально-виховного закладу
«Школа – дитячий садочок»

1500

В.3.4.4. Будівництво спортивної зали в ДНЗ №2 смт
Компаніївка

500

В.3.4.5. Реконструкція подвір’я будівлі Живанівського
відділення Компаніївського НВО в с. Живанівка,
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500

1500

1500

500

500

1500

500

500

Компаніївської ОТГ
В.3.4.6.Влаштування протипожежної
сигналізації
будівлі
в
Компаніївському
відділенні
КЗ
«Компаніївське НВО»

30

200

200

200

50

В.3.4.7. Ремонт актової зали в Компаніївському
відділенні КЗ «Компаніївське НВО»

500

500

1000

В.3.4.8. Реконструкція та модернізація майстерні в
500 500

1000

Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»
В.3.4.9. Реконструкція підлоги шкільної бібліотеки в
Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»

70

70

В.3.4.10. Реконструкція системи опалення в
Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»
В.3.4.11.Влаштування хореографічного класу в
Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»

500

500

50

500

1500
50

Оперативна ціль В.3.5. Підвищення якості послуг закладів охорони здоров’я
В.3.5.1.
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації та капітальний ремонт будівлі надання
первинної медико-санітарної допомоги в смт
Компаніївка
В.3.5.2. Капітальний
Компаніївської ОТГ

ремонт

будівель

70

1500

2500

ФАПів

В.3.5.3. Придбання обладнання для медичних
закладів Компаніївської ОТГ, з метою покращення
надання лікувально-діагностичних послуг
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200

500

500

500

200

100

500

1500

Оперативна ціль В.3.6. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя

В.3.6.1. Будівництво стаціонарного дитячого
оздоровчого табору районного та обласного
призначення
В.3.6.2. Відкриття Центру дитячого дозвілля для дітей
та підлітків при будинках культури Компаніївської ОТГ

200

В.3.6.3. Реконструкція центрального стадіону та
футбольних полів біля ЗНЗ ОТГ із влаштуванням 1500
штучного покриття

200

1500

1000 1000 1000

3000

200

600

1500

4500

В.3.6.4. Будівництво басейну в смт Компаніївка

500

В.3.6.5. Облаштування дитячих майданчиків
ігровими елементами на території ОТГ

з

В.3.6.6.
Будівництво
громадських
вбиралень
європейського зразка на території Компаніївської ОТГ
В.3.6.7.
Реконструкція будівлі Голубієвицького
дитячого садка під дитячий оздоровчий табір в с.
Голубієвичі Компаніївської ОТГ

150

500 500 500

2000

150

150

450

250

250

500

1000

1000

1000

В.3.6.8.
Реалізація проекту «Стоп-радон» в
Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО»

3000

100

100 100

300

200

200 200

600

Оперативна ціль В.3.7. Підвищення поінформованості та самоорганізації сільського населення

В.3.7.1. Відкриття сімейного кафе або піцерії
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В.3.7.2. Влаштування вайфай-зони з безкоштовним
доступом до мережі «інтернет» в сільських населених
пунктах ОТГ

50

50

50

150

В.3.7.3. Проведення щорічного Дня Турботи
(благоустрою, упорядкування територій ОТГ та збір
добровільних коштів на розвиток ОТГ)

50

25

В.3.7.4. Організація конкурсу на кращий дизайн та
зразкове утримання приватних будинків

10

10

10

30

В.3.7.5. Створення програми «Громадський бюджет»
(благоустрій, упорядкування прибудинкових,
вуличних територій, енергозаощадження)

50

100

150

300

В.3.7.6. Реалізація проекту «Моя батьківщина» (Карта
України – символ єдності громади)
В.3.7.7. Організація на території ОТГ інформаційної
кампанії по попередженню шкідливих звичок серед
підлітків в медичних закладах, закладах охорони
здоров’я та ЗНЗ
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50

25

5

5

5

15

16. Відповідальні, виконавці та управління процесом
реалізації стратегії
•

З метою координації дій розпорядженням селищного голови створено постійно
діючий Комітет з управління впровадженням стратегічного плану (далі – КУВ)

•

До складу КУВ ввійшли відповідальні за виконання завдань стратегічного плану.
Очолює КУВ селищний голова. Повний склад КУВ та персональна відповідальність
за реалізацію завдань стратегічного плану визначається розпорядженням
селищного голови. КУВ збирається не рідше одну разу на квартал та виконує
наступні функції:

•

Організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів селищної ради, органів
державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації
стратегічного плану;
Здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає
їх селищному голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному
засіданні селищної ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в
мережі-Інтернет;
Здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану,
надає їх селищному голові та презентує на засіданні виконавчого комітету.

•

•

17.Моніторинг стратегічного плану розвитку
Компаніївської громади включає три рівні:
1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних
показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Кіровоградській області, які
є стратегічно важливими для громади. Підсумки підводяться один раз на рік та
доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.
2) Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників:













Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;
Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення;
Середня місячна заробітна плата;
Обсяг інвестицій в основний капітал;
Загальний обсяг експорту;
Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду;
Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;
Кількість зареєстрованих безробітних;
Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини
автошляхів;
Середній бал за результатами ЗНО в школах громади;
Кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 500 чол. населення;
Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина
зведеного аналітичного моніторингового звіту.

3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають:


План реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь
досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект;



Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) відділ фінансів,
економічного розвитку та інвестицій направляє відповідальним за моніторинг
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виконання стратегічного плану нагадування про необхідність надати квартальний
моніторинговий звіт;


До 15 числа зазначених місяців спеціалісти відділу економічного розвитку,
інвестицій та регуляторної діяльності повинні одержати моніторингові звіти.

18. Перегляд та коригування плану


На підставі результатів моніторингу, один раз на рік фінансово-економічний відділ
виносить на чергове засідання Комітету з управління впровадженням стратегії
проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях.



Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз фінансових
потреб надається до депутатських комісій для врахування під час розробки проекту
бюджету на наступний рік.
____________________________________________
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