Інвестиційний паспорт
Смолінська об’єднана територіальна громада – це молода громада, яка
взяла впевнений курс на розвиток власного благополуччя та добробуту.
Наша громада націлена на економічне зростання, розвиток
інфраструктури та соціальної сфери, покращення благоустрою території,
співпрацю з міжнародними проектами.
Ми дбаємо як про добробут громади в цілому, так і добробут кожної
родини. Смолінська ОТГ відкрита для всіх українських та міжнародних
інвесторів, які готові чесно вести свій бізнес на нашій території. Зі свого
боку ми готові надавати консультаційну та юридичну підтримку усім
підприємцям, які хочуть розпочати свій бізнес у нашій громаді. Для цього
готові сприяти пошуку партнерів, надавати супровід у отриманні
необхідних дозволів, залучати до грантових та державних програм.
Переконаний, що на території нашої громади ви знайдете надійних
партнерів та вигідні пропозиції, а також підтримку влади у реалізації ваших
проектів.
З повагою,
Голова громади
Микола Мазура

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Основні цифри та факти для інвестора
Смолінська об’єднана територіальна громада розташована в
центральній Україні, у західній частині Маловисківського району
Кіровоградської області в лісостеповій зоні.
Об’єднує три населених пункти: смт.Смоліне, с. Пятихатки та
с.Березівка.
Площа ОТГ -4708,6 га
Населення – 10875 осіб
Найважливіші відстані:
Відстані до найближчих портів:
до м.Кропивницький – 80 км;
до Херсонського - 323 км
до м.Київ – 300 км;
до Миколаївського –260 км
до м.Умань – 98 км
до Одеського – 354 км
до м.Харків – 470 км
до Чорноморського – 372 км
до м.Дніпро - 332 км
до Маріупольського – 662 км
до м.Львів – 640 км
до найближчої залізничної станції –
30 км

1.2 Конкурентні переваги та економіко-географічне розташування.
Смолінська ОТГ - чудовий край у серці України, забезпечений під’їзними
шляхами, багатий ураном та літієм, з розвиненою інфраструктурою,
кваліфікованою робочою силою. Край придатний як для промислового
виробництва, так і для розвитку аграрної галузі та переробки
сільськогосподарської продукції.
• Розвинена інфраструктура – наявність відповідних закладів освіти,
культури, охорони здоров’я та спорту.
• Наявність вільних та вивільнених земельних ділянок придатних для
будівництва будь-яких промислових об’єктів, на які підведені або є
можливість підвести всі необхідні комунікації, а саме газопостачання
(газопровід середнього тиску проходить на відстані 100-500м від
промислової зони), електроенергію (підведено або проходить поряд з
промисловою зоною на відстані 100-500 м розташована підстанція БСІ35/6кВТ),водопостачання (підведене, або можливе його підведення від
водогону, який проходить поруч з промисловою зоною, з можливістю
подачі води - технічної, в об’ємі 72 тис.куб на добу, питної – 27 тис.куб
на добу), організоване водовідведення.
• Наявність людського ресурсу різної кваліфікації;
• Вигідне розташування громади: центр України, зокрема в двох
кілометрах від адміністративного центру ОТГ пролягає дорога
міжнародного значення М12. На території є залізничні магістралі.
• Ініціативність та готовність до співпраці органів місцевого
самоврядування, пільгування бізнесу, можливі інші преференції на період
становлення.
1.3 Концепція розвитку громади
1. Забезпечення сталого економічного розвитку.
Забезпечення сталого економічного розвитку відбувається за рахунок
розвитку місцевого потенціалу із залученням вітчизняних та міжнародних
інвестицій.
2. Підвищення якості життя в громаді.
Підвищення якості життя в громаді відбувається за рахунок
створення нових робочих місць, покращення соціальної сфери, створення
умов для повноцінної праці та відпочинку громади.

2. ЕКОНОМІКА

2.1 Підприємства та основні галузі
Назва підприємства
Смолінська шахта ДП «Схід ГЗК»
ТОВ «Агрофірма «Забарська»
ТОВ «Агрородина»
ПРАТ «Полтавське ХПП»

Основний вид діяльності
Видобування уранової руди
Вирощування та зберігання с/г
продукції
Вирощування та зберігання с/г
продукції
Зберігання зерна

Найбільшими є Смолінська шахта – 1300 робочих місць та
Полтавське ХПП – 60 робочих місць
Основні галузі:
• видобувна промисловість;
• торгівля;
• сільське господарство;
• державний сектор.
2.2 Людські ресурси
Економічно активне населення задіяне в межах громади 7015 осіб
Зайняте населення 4794 осіби
Безробітне населення 1011 осіб
Рівень зайнятості 68%
Рівень безробіття 14%
Кадровий потенціал – 15-35 років – 2321 особа, з них-54%-жінки, 46%чоловіки

Власні надходження місцевого бюджет у ОТГ без урахування державних
субвенцій т а дот ацій на душу населення, грн/людина – 2731,03 грн.

2.3 Природно-сировинні ресурси
Смолінська об’єднана територіальна громада розташована в
центральній Україні, у західній частині Маловисківського району в
лісостеповій зоні.
Рельєф переважно рівнинний. Територією громади протікає річка
Кільтень. Клімат сприятливий, помірний.
Корисні копалини : уранова руда, пісок, щебінь
Грунти: чорнозем

2.4 Транспортне сполучення
Автобусне сполучення відбувається по маршрутах :
• Смоліне-Мала Виска;
• Смоліне-Кіровоград;
• Смоліне-Київ;
• Смоліне-Одеса.

3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціальна інфраструктура громади представлена мережею освітніх
закладів, культурно-спортивних та закладів охорони здоров’я.
На території Смолінської об’єднаної громади функціонують:
• 2 школи (з потужністю близько 2000 дітей );

• 2 дитячих садки (з потужністю 360 дітей);
• 3 бібліотеки;
• Смолінська мистецька школа;
• 2 будинки культури;
• ДЗ «Медико-санітарна частина №17 МОЗ України» (на ___ ліжкомісць);
• Смолінська лікарська амбулаторія КЗ Маловисківський ЦПМСД
• Березівський ФАП.
Комунальні та приватні підприємства, які діють у сфері побутового
обслуговування громади надають такі послуги:
• подача води та водовідведення;
• тепло забезпечення соціальних об’єктів (дві міні-котельні, оснащені
котлами КВН- загальною потужністю 5МВт);
• утримання прибудинкових територій;
• вивіз сміття.

4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ

Інвестиційний клімат даного регіону залежить від двох основних
факторів: загальнодержавного індексу інвестиційної привабливості та,
більшою мірою, від ініціативності місцевих органів самоврядування.
Смолінська об’єднана територіальна громада відкрита для бізнесу та
готова сприяти розвитку підприємництва на своїй території.
Громадою здійснюється планомірна робота щодо підготовки матеріалів
для участі в інвестиційних програмах за рахунок коштів державного
бюджету та залучення коштів місцевих та міжнародних інвесторів.
Пріоритетні сектори для залучення інвестицій – впровадження на
території ОТГ різних промислових виробництв, переробка с/г продукції, які
б забезпечили роботою значну кількість населення.

5. СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ
КОМПАНІЯМИ

Смолінська об’єднана територіальна громада веде активну співпрацю з
міжнародними компаніями. У селищної ради є багата практика у реалізації
проектів із залученням міжнародної технічної та фінансової допомоги .
Громада брала участь у таких проектах:

- Український фонд соціальних інвестицій –реалізовано проект
«Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій у ДНЗ
№1 "Теремок" в селищі Смоліне Маловисковського р-ну Кіровоградської обл
- У співпраці з проектом Європейського Союзу та Програми розвитку ООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - реалізовано мікропроект «
Модернізація вуличного освітлення в смт. Смоліне».
- У співпраці з проектом Європейського Союзу та Програми розвитку ООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - реалізовано мікропроект
«Покращення умов транспортування сміття в смт. Смоліне» (назва-гасло
«Чисте довкілля»).
- Конкурс проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами Бібліоміст –
«Відкритий доступ до Всесвітньої мережі Інтернет»
- Програма міжнародної технічної допомоги «Глобальні Бібліотеки
«Бібліоміст-Україна»
На сьогоднішній день Смолінкька об’єднана територіальна громада
розпочала співпрацю з проектом Агенства США з міжнародного розвитку
(USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»
(DOBRE) і за результатами відбору пройшла в третю когорту учасників.

