
ПРОТОКОЛ 

засідання робочої групи з впровадження, моніторингу та актуалізації 

Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної об’єднаної 

територіальної громади Кіровоградської області на 2019 –2027 роки 

 

23 грудня 2021 року                                                      смт Компаніївка  

 

Головував: 

СНЄСАРЬ Роман - заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

ПРИСУТНІ: члени робочої групи, - усього 25 осіб 

Секретар: ДИШЛОВА Ірина – заступник голови ради ГО «Взаємодія» 

Порядок денний: 

1. Про розгляд пропозицій щодо актуалізації Стратегії сталого 

розвитку Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади 

Кіровоградської області на 2019 –2027 роки. 

Доповідач: 

ПИСЬМЕННА Яніна- начальник відділу економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій селищної ради. 

По першому питанню  

 

СЛУХАЛИ : 

ПИСЬМЕННУ Яніну- начальника відділу економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій селищної ради.  

 

ВИРІШИЛИ 

1. Взяти до відома інформацію начальника відділу економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій селищної ради. ПИСЬМЕННОЇ Яніни щодо  

підготовки пропозицій до актуалізації Стратегії сталого розвитку 

Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади Кіровоградської 

області на 2019 –2027 роки. 

З урахуванням пропозицій старост сіл громади, керівників структурних 

підрозділів селищної ради узагальнено пропозиції щодо актуалізації розділів 

стратегічних цілей та завдань Стратегії (додаються). 

 

Членам робочої групи, керівникам  

       структурних підрозділів селищної  

                                                           ради, керівникам комунальних  

                                  закладів, установ   



2. Проаналізувати пропозиції щодо доповнення до розділів 

стратегічних цілей та завдань Стратегії та при необхідності надати відповідні 

пропозиції щодо внесення змін, доповнень  з адаптацією до зміни соціальної, 

економічної та правової ситуації. Організувати  інтерактивні консультації 

щодо змін у своїх населених пунктах та середовищах. 

Термін виконання – протягом 2022 року 

 

 

Заступник селищного голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів ради                                                                    Роман СНЄСАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до протоколу 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо актуалізації Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної 

об’єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019 –

2027 роки 

 

Завершення утеплення фасаду головного корпусу КНП «Компаніївська 

лікарня Компаніївської селищної ради» 

Поточний ремонт покрівлі прального відділення  Компаніївської лікарні 

Дооснащення котельні Компаніївської лікарні додатковим котлом на 

паливних гранулах потужністю 250-300 кВт 

Поточний ремонт фудаменту будівлі Компаніївської лікарні 

Промивка або заміна теплообмінника Компаніївської лікарні 

 

1.Водянський старостинський округ 

Капітальний ремонт із зміною матеріалу покрівлі спортивного корпусу 

НВК «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

Заміна вікон на енергозберігаючі склопакети, придбання шкільного 

автобуса для підвезення дітей до НВК «Виноградівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Ремонт сільського будинку культури: облаштування водовідведення з 

даху, ремонт фундаменту 

Поточний ремонт дорожнього полотна вулиць с.Водяне 

Розчищення русла річки в с.Водяне 

Капітальний ремонт приміщення відділення зв»язку в с.Водяне 

 

2.Голубієвицький старостинський округ  

Ремонт дороги Голубієвичі-Антонівка 

Ремонт спортзалу в Голубієвицькій ЗОШ І-ІІІ ст. 

Ремонт системи централізованого водопостачання (заміна задвижок) 

Облаштування приміщення для проведення дозвілля молоді 

Відкриття дитячого садочку 

Ремонт дорожнього покриття вулиць в селах Голубієвичі та Антонівка  

Реконструкція вуличного освітлення  в селах Голубієвичі та Антонівка 

Облаштування спортивного майданчику в с. Антонівка 

Ремонт зупинки в с. Антонівка 

Придбання інвентарю для прибирання території селах Голубієвичі та 

Антонівка 

Ремонт дорожнього покриття вулиць в населений пунктах Софіївка т а 

Покровка 

Реконструкція вуличного освітлення с. Софіївка 

Реконструкція центрального мосту с. Софіївка 

Придбання сміттєвих баків 



Облаштування огодження дитячого майданчику по вул Молодіжна 

Поточний ремонт приміщення будівлі старостинського округу  

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення Софіївка-Водяне 

 

3. Губівський старостинський округ 

Реконструкція вуличного освітлення в с.Губівка 

Ремонт доріг в населених пунктах  

Підключення трьохфазного лічильника та ремонт обрядової кімнати в 

сільському будинку культури  

Будівництво дошкільного навчального закладу на 20 місць зі спортивною 

залою  

Заміна дверей евакуаційного виходу в спортивному залі  Сасівського НВК 

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення Компаніївка-Сасівка  та дороги по вул. Молодіжна, Миру (включно 

з містком) с. Сасівка. 

Капітальний ремонт водогону 

Реконструкція мереж вуличного освітлення вул. Правди (2 світлоточки,) вул 

Миру (4 світлоточки), вул. Шевченка ( 4 світлоточки), вул. Ювілейна (5 

світлоточок) 

Поточний ремонт  приміщення Сасівського ФАПУ  

 

4.Лозуватський старостинський округ 

Заміна вікон на енергозберігаючі склопакети в Лозуватській ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

5.Мар'ївський старостинський округ 

Поточний ремонт покрівлі, фасаду, спортивного залу будинку культури с. 

Мар'ївка 

Реконструкція спортивної кімнати в приміщенні ЗДО Калинка  

с Мар'ївка 

 Реконструкція частини навчального корпусу Зеленівської ЗШ І-ІІ ст. під 

дошкільний навчальний заклад на 20 місць 

Заміна вікон на енергозберігаючі склопакети в Мар'ївській ЗОШ І-ІІІ ст. 

Заміна електропроводки Зеленівського сільського клубу 

Реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Мар'ївка вул. Компанійця, 

Гоголя, Юр'ївська, Берегова, Хлібороба 

Реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Зелене  вул Набережна, 

Чумацька, Яблунева пр. Яблуневий, Шевченка, Матросова, Вишнева, 

Сонячна, Першотравнева, Мічуріна, Зарічна, пр Цвіточний  

Ремонт громадських колодязів по вул з.Космодем»янської с. Зелене, пр. 

Зелений с. Мар'ївка 

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Прогрес, Садової, мосту з 

вул. Хлібороба на вул. Степову с. Мар'ївка 

Капітальний ремонт вул. Прогрес с. Мар'ївка 



Розчищення ставка в с. Мар'ївка  

 

6.Нечаївський старостинський округ 

Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу Нечаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

Капітальний ремонт покрівель переходу і спортзалу та відновлення елементів 

благоустрою Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

Ремонт дороги Нечаївка-Золотніцьке, мосту в с. Нечаївка 

Ремонт дорожнього покриття вулиць в с. Нечаївка 

Ремонт громадських колодязів по вул. Шевченка, Яновського 

Реставрація пам'ятника загиблим воїнам 

Проведення капітального ремонту покрівлі Нечаївської ЗОШ 

Заміна вікон на енергозберігаючі склопакети, 4дверей евакуаційних виходів 

на першому поверсі Нечаївської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Капітальний ремонт покрівлі та поточний ремонт приміщення сільського 

будинку культури, заміна вікон на енергозберігаючі склопакети та 2 дверей, 

електропроводки 

Поточний ремонт приміщення старостату 

Поточний ремонт фойє музею ім. Ю.І.Яновського 

Поточний ремонт дороги Нечаївка-Криничувате-Трудолюбівка  

Реконструкція вуличного освітлення сіл Семенівка та Гарманівка 

 

7.Першотравенський старостинський округ 

 

 

8.Полтавський старостинський округ 

Ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах    

Реконструкція вуличного освітлення в селах Полтавка та Долилівка 

Реконструкція мережі водопостачання в с. Полтавка 

Заміна котла системи опалення в Полтавській ЗШ   

Поточний ремонт приміщення та системи опалення КЗ Полтавський ЗДО 

«Капітошка» 

Поточний ремонт покрівлі приміщення Полтавського СБК, заміна дверей 

запасного виходу, заміна одягу сцени, сценічних костюмів  

 

9.Червоновершківський старостинський округ 

Ремонт покрівлі Будинку культури  с Червоновершка 

Освітлення вулиць в селах Червоновершка, Роздолля, Братерське 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна с.Червоновершка  

Проведення грошової оцінки земель с. Червоновершка, Роздолля, Братерське 

Протипожежна обробка дерев»яних конструкцій Будинку культури   

с Червоновершка, сільського клубу с. Роздолля та ДНЗ «Пролісок» 

с.Роздолля 

Монтаж стельових обігрівачів в ДНЗ «Пролісок» с.Роздолля 

 



 

10. Червонослобідський старостинський округ 

Капітальний ремонт доріг на території Червонослобідського старостинського 

округу; 

Капітальний ремонт приміщення старостинського округу (заміна вікон, 

опалення); 

Реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах старостинського 

округу; 

Поточний ремонт приміщення та покращення матеріально-технічної бази 

Червонослобідської ЗШ І-ІІ ст.; 

Придбання шкільного автобуса для підвезення дітей до Червонослобідської 

ЗШ І-ІІ ст.; 

Завершення реконструкції ЗОШ І ст. в с. Коротяк під влаштування 

дошкільного навчального закладу на 20 місць; 

Відновлення вуличного освітлення  в селах. Коротяк, Морквино, Бузова; 

Ремонт громадських колодязів; 

Поточний ремонт приміщення ФП в с. Коротяк; 

Поточний ремонт приміщення Коротяцького сільського клубу. 

 

 

_________________ 

 


