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«Джерельце Надії» - табір для 
особливих дітей

Малеча з Компаніївки побувала на відкритті IV літнього табору 
для дітей та молоді з інвалідністю «Джерельце Надії»,  що відбу-
лося у Кропивницькому на території Свято-Успенського храму. 
Ініціатором поїздки компаніївчан на відкриття табо-
ру став депутат Компаніївської селищної ради та голо-
ва районного осередку ГО «Серце матері» Іван Лушний. 
Обласний осередок ГО «Серце матері» проводить таку та-
борівку для дітей та молоді з інвалідністю вже вчетверте. 
Цього року кількість учасників заходу значно збільшилася 
та налічує понад 60 дітей. Малеча ж з Компаніївки відвідала 
відкриття табору вперше. Театральне дійство, конкурси, на-
стільні ігри, каруселі, батути, та смачні частування, що були 
передбачені в рамках заходу, не лишили байдужими ніко-
го з дітей. Всі отримали купу позитивних емоцій та вражень. 
Організатори щиро сподіваються, що такі заходи принесуть 
не лише гарний настрій дітям та допоможуть їм соціалізува-
тись, а й підкріплять бойовий дух батькам дітей з інвалідністю. 

«А ніч купальська розсипає зорі, запрошує в обійми нас свої ...»
 
 Здавна свято Івана Купала від-
значають щороку в ніч з 6 на 7 
липня. Як вірили наші предки, 
в цю ніч прокидається уся лі-
сова нечисть, тому багато хто з 
обережністю та пересторогою 
відносився до цього сповненого 
містики і забобонів, свята. Іс-
нує безліч традицій та обрядів 
пов’язаних із святом Івана Ку-
пала і в кожному куточку Украї-
ни вони мають свій характер і 
деякі відмінності.
 Напередодні купальської ночі, 
6 липня, і у нашому селищі від-
булися тематичні гуляння. Жи-
телі та гості Компаніївки зібра-
лися у центральному сквері 
біля фонтану, аби пригадати 
прадідівські обряди, поринути 
у загадкову та містичну атмос-
феру свята і відпочити душею.  
 Веселими та запальними піс-
нями усіх присутніх вітали 
місцеві аматорські колективи 
«Експромт», «Співограй», «Мо-
лодички», «Черешеньки», «Со-
лодка ягода». Молодь кружляла 
у повільному танку навколо ку-
пальського деревця, а навкруги 
лунали традиційні купальські 
пісні. Дівчата назбиравши у 
полях духм’яних квітів і трав 
заплели їх у вінки, якими при-

красили свої коси. Дотриму-
ючись місцевих звичаїв - при-
красили та купали Марену і 
палили символ володаря свята 
- Купайла. Перед заходом сонця 
незаміжні жінки ворожили на 
воді - опускали власноруч спле-
тені віночки на воду і стежили 
в який бік попливе. За давнім 
повір’ям суджений має прий-
ти з того боку, куди попливе 
вінок. Оскільки, день Івана Ку-

пала вважається святом тепла 
і сонця, а найважливіша роль в 
обрядах відведена силі вогню, 
святковий вечір завершився 
розпалюванням купальського 
вогнища. 
 Традиційно смачну козаць-
ку кашу від Олександра Дахна 
залюбки куштували всі охочі 
відпочивальники. Присутні 
залишилися задоволеними, 
як і годиться на веселому та 

сповненому тепла, святі. За 
безпосередню організацію та 
підтримку у проведенні масо-
вого заходу Компаніївська се-
лищна рада висловлює подяку 
працівникам Компаніївського 
РБК, Живанівського СБК керів-
ництву районного осередку 
Аграрної партії України та всім 
учасникам заходу. Нехай тепло 
купальської ночі назавжди осе-
литься у наших серцях. 



ОТГ в дії
Безпека дітей - пріритетне 

питання для ОТГ
Восени минулого року розпочався демонтаж старої ого-
рожі біля Компаніївського НВО. Тоді було реконстру-
йовано паркан, який відділяє проїзну частину дороги від 
спортивного майданчика. А наразі встановлено двоє воріт 
при в’їздах з вул. Шкільна. За довгий час існування мета-
левої огорожі, окремі елементи секцій в багатьох місцях 
були пошкоджені, деякі ледь трималися, а воріт взагалі не 
було. Тому питання заміни огорожі стояло вкрай гостро.
Також сучасну та безпечну огорожу з воротами встановили 
поруч Компаніївської школи І-ІІст. Директор навчального 
закладу Валентина Луговська розповіла, що огородити 
територію навчального закладу мріяли протягом багатьох 
років, і нарешті ця мрія здійснилася. Тепер сучасний пар-
кан забезпечить повну безпеку дітей, адже досі територія 
біля школи вважалася прохідною та не була відділена від 
проїжджої частини.
Завдяки облаштуванню огорож біля шкіл створено без-
печні умови для проведення уроків фізкультури та ігор на 
спортивних майданчиках, а також поліпшився естетичний 
вигляд навчальних закладів. Діти у кожному населеному 
пункті громади повинні відчувати турботу і бути у безпеці. 

Зовнішє вуличне 
освітлення має 

функціонувати скрізь 
Зовнішнє штучне освітлення населених пунктів, од-
ночасно виконує естетичне, екологічне й економіч-
не завдання, тому що є одним з найважливіших 
елементів його благоустрою та архітектурно-худож-
нього оформлення. А ще, як правило, для кожної 
людини важливо, щоб зона його конкретного про-
живання була забезпечена нормальними умовами 
для життєдіяльності і безпеки. І якщо центральні 
вулиці сіл і міст вже давно освітлені, то віддалені 
куточки населених пунктів роками чекають своєї 
черги, але не в нашій громаді. Найвіддаленіші ву-
лиці с. Живанівка найближчим часом також будуть 
освітлені. З цією метою вже розпочато роботи по 
встановленню 25 сучасних світильників у селі Жи-
ванівка Компаніївської ОТГ на вулицях Вишнева, 
Гагаріна та Молодіжна. З них 19 світлоточок запа-
лає на Вишневій та Гагаріна (колишня Біляєвка), які 
раніше взагалі ніколи не освітлювалися. Монтажні 
роботи розпочнуться невдовзі і вже до 1 вересня 
будуть завершені. Сподіваємося, що мешканці цих 
вулиць почуватимуться комфортно і безпечно у тем-
ну пору доби.

Першотравенка має готуватися до 
виборів

с.Першотравенка зараз проходить процедуру приєднання до 
Компаніївської ОТГ та має готуватися до старту виборчого 
процесу. Ймовірно, що ЦВК призначить довибори депутатів до 
Компаніївської об’єднаної селищної ради у зв’язку з доєднанням 
території до вже існуючої громади, восени цього року. 

На рішення про приєднання громадскість села наважилася, по-
спостерігавши півроку за успіхами ОТГ. Ініціативу сільського 
голови Анатолія Томила на громадських слуханнях підтримала 
переважна більшість жителів Першотравенки, а далі справа поля-
гає у вирішенні юридичних аспектів. Першим спірним питанням 
стала доцільність процедури виборів у процесі приєднання: чи 
потрібно їх проводити на території із населенням менше тисячі 
осіб, при наявності 22 обранців у нинішньому складі ради в ОТГ?
Для консультації з приводу цього питання до Компаніївки завіта-
ли фахівці АМУ та центру «Пульс», вердикт яких був однознач-
ним: не зволікати і терміново готувати необхілний пакет доку-
ментів для подачі в ЦВК на призначення довиборів на  території, 
громадськість якої виявила бажання доєднатися до Компаніївсь-

кої об’єнаної територіальної громади.
Довідка: Відповідно до Перспективного плану Компаніївська ОТГ 
має об’єднати усі населені пункти району.
Наразі, крім Першотравенки, увійти до складу Компаніївської 
ОТГ висловили бажання мешканці Губівської та Виноградівської 
сільрад, проте на даному етапі реалізувати це прагнення немож-
ливо, оскільки ці населені пункти поки що не мають спільних меж 
з уже сформованою територіальною громадою.

Створюємо 
комфортні умови для 

життя людей
Минулого тижня, за ініціативи депутата 
селищної ради Катерини Даум було про-
ведено спільні збори з представниками 
ОСББ та мешканцями п’ятиповерхівки, 
що розташована по вулиці Перемоги 158. 
В ході громадського обговорення проблем-
них питань між головою ОСББ Лідією Ху-
дояр та селищним головою Олександром 
Маслюковим було вирішено обладнати 
прибудинкову територію додатковими 
світлоточками. Також було обговорено 
плани щодо покращення благоустрою біля 
цього багатоквартирного будинку, визна-
чено місця встановлення контейнерів для 
роздільного збору сміття та влаштування 
під’їзного шляху до будинку. 
Наша громада  активно і безперервно ро-
звиває інфрастуктуру, тому селищний го-
лова разом з головами ОСББ саме зараз 
наполегливо працюють над створенням 
комфортних умов для забезпечення зруч-
ності проживання жителів нашої громади.

Політичні сили під-
тримують 

соціально-економіч-
ний розвиток нашої 

громади
За підтримки партії Народний Рух 
на здійснення заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку території 
Компаніївської громади надана суб-
венція з державного бюджету в сумі 
100 тис. грн. На останньому засідан-
ні сесії селищної ради прийнято 
рішення щодо їх розподілу. 34 тис. 
грн. виділено Живанівському СБК 
на придбання костюмів та апаратури 
і Живанівському відділенню Ком-
паніївського НВО та  Голубієвицькій 
школі по 33 тис. грн. для розвитку 
Нової української школи.
Державна субвенція на соцеко-
номічний розвиток об’єднаних те-
риторіальних громад розподіляється 
між громадами в залежності від об-
сягу території і не може бути вико-
ристана на будь-які інші потреби.



Не старіють душею ветерани
Пісня - що значить пісня, для душі українського народу? Це і спо-

мин про болючі та тривожні  моменти, і прояв щиросердної радо-
сті у щасливу мить. А щирий, справжній українець просто не змо-
же не заслухатися, коли ллється пісня, і мешканці Компаніївського 
району не є виключенням. Вже 18-тий рік своїм співом, талантом і 
працьовитістю радують нас учасники Компаніївського районного 
хору ветеранів заснованого у 2000 році головою районної органі-
зації ветеранів Оленою Срібняк. Секрет успіху та популярності 
хору досить простий: тут об’єдналися чарівні люди, які душею 
закохані у пісню і завжди готові дарувати її своїм слухачам. В той 
же час, хоровий колектив – це звичайні люди середнього та по-
важного віку (від 45 до 87 років), частина з яких, пройшли тяжкий 
бойовий шлях у роки Великої Вітчизняної війни, і, звісно, майже 
всі сивочолі співаки є ветеранами праці та дітьми війни, які добре 
знали ціну хліба і роль пісні в житті людини. Але останнім ча-
сом до колективу почали вливатися і представники більш молод-
ших поколінь, які внесли свою жваву іскринку і завдяки яким хор 
зазвучав ще яскравіше. 
Протягом усіх років зі співаками аматорами працювали досвід-

чені фахівці хорового співу, які завжди підказували, навчали та 
допомогали зробити з пісні вокальний шедевр. Складно і пора-
хувати, скільки таких «шедеврів» подарували учасники слухачам 
під час виступів з концертами у райцентрі, по селах та в облас-
ному шпиталі ветеранів війни. І завжди вдячна публіка дякувала 
виконавцям за їх талант і артистизм, та нагороджувала гучними 
оваціями. І щоразу це заслужено, бо ж їхні пісні наповнюють раді-
стю душі і серця, піднімають настрій, життєву енергію, вносять 
неоціненний вклад в культурне життя району.
От і 3 липня аматорський районний колектив «Серпанок» при 

районній раді ветеранів, вокальна група «Терниця» та солісти 
хору завітали до села Червоновершка, де їх дуже радо зустріли та 
не зовсім не хотіли відпускати, місцеві жителі.
Але час спливає, ряди учасників хору рідіють: то за станом здо-

ров’я, то за віком. І хоча ветеранська організація, як і колектив 

хору поповнюється представниками молодшого поколінням лю-
бителів пісні, та все ж, хотілося би, мати більше вокалістів. Тому 
«ласкаво просимо» до нашої родини! Колектив тут дружний, 
згуртований, кожен член хору намагається не пропускати заняття. 
Керівники хору досвідчені фахівці хорового співу, репертуар під-
бирають разом з хористами. І співати тут можна і народні україн-
ські пісні, і сучасні, і патріотичні, і колядки. 
Щиро радує і той факт, що як то кажуть «вкладає свою душу» і 

вболіває за колективи «співоча» голова районної ради ветеранів 
Алла Башкатова. Постійно та неухильно опікуються і всебічно 
підтримують голова селищної ради Олександр Маслюков, голова 
райдержадміністрації Олександр Мороз, та голова «ВСК Колос» 
Анатолій Болюк. Щира дяка їм за це, а шанувальникам - низький 
уклін!                                              За дорученням ветеранів голова 

об’єднаної селищної організації
 ветеранів Попова Ж. Ф.

Щасливі, засмаглі та 
загартовані

У Компаніївській ОТГ завершилася пер-
ша зміна літнього оздоровлення дітей. 
Маленькі відпочивальники 12 липня 
повернулися з табору «Богатирьонок». 
Щасливі, засмаглі, загартовані та з цілою 
купою позитивних емоцій таборяни, ді-
лилися своїми спогадами про відпочинок 
і мрією в наступному році також поїхати 
на відпочинок до літнього табору. І не «аби 
з ким», а у супроводі улюблених вожатих 
(вчителів) Антоніни Безкровної(Губівсь-
ка ЗОШ) та Наталії Гарби (Живанівське 
відділення Компаніївського НВО), які не-
втомно розважали дітей різноманітними 
конкурсами, квестами, спортивними зма-
ганнями та захоплюючими екскурсіями.
Неприховане задоволення та радість за 
своїх дітей читалися і на обличчях батьків, 
оскільки далеко не кожен має фінансову 
можливість відпочивати всією родиною, 
тому відпочинок дітей у таких літніх табо-
рах не може не радувати батьків. 

Наразі з 13 липня триває (ІІ зміна) таборів. 
Ще 9 дітей відпочивають та набирають-
ся сил перед новим навчальним роком в 
оздоровчому таборі «Чайка». А для тих, 
хто з якихось причин не встиг оздорови-

ти своїх малюків ще є така можливість в 
ІІІ зміні. Компаніївська ОТГ бере на себе 
зобов’язання щодо організації належного 
оздоровлення та відпочинку дітей. Адже 
здорові діти — це надійне майбутнє!

Відповідно до Програми соціально - еко-
номічного розвитку Компаніївської селищ-
ної ОТГ для реалізації проектів з віднов-
лення колодязів громадського користування 
у І-півріччі було замовлено та виготовлено 
20  наборів замінних елементів колодяжних 
споруд (кільце+кришка) для реконструк-
ції. Ініціативу щодо вирішення наболілої 
проблеми пов’язаної з незадовільним та у 
деяких випадках, аварійним станом громад-
ських криниць проявили депутати селищної 

ради. Кожен оглянув стан криниці на своєму 
виборчому окрузі та склав акт відповідно до 
якого було прийнято рішення про необхід-
ність реконструкції/ремонту замінних еле-
ментів. 
В рамках реалізації проекту реконструкції 
планується виконати заміну кришок та на-
земних кілець у всіх криницях, що розта-
шовані на території громади (смт. Ком-
паніївка, села Лужок, Живанівка, Антонівка, 
Голубієвичі). Депутатський корпус селищ-

ної ради звертається до усіх небайдужих 
та активних жителів громади з проханням 
долучитися до реалізації проекту та нада-
ти посильну допоогу пов’язану з монтаж-
ними роботами при устаткуванні криниць 
Компаніївська селищна рада і надалі буде 
перейматись проблемами своєї громади та 
працювати так, щоб всі жителі були забез-
печені комфортними умовами для ведення 
домашнього господарства та проживання на 
території селищної ради. 

Триває очистка і ремонт 
криниць громадського користування
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АКТУАЛЬНО

УВАГА!!!
Шановні жителі району, прошу звернути особливу увагу щодо до-
тримання правил пожежної безпеки під час спалювання сухої трави, 
стерні, післяжнивних залишків. Під час відпочинку в лісових ма-
сивах, природному середовищі та біля річок проявляйте людяність 
та дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час користування 
відкритим багаттям (приготування їжі на природі та в побуті). В 
період шкільних канікул нагадуйте дітям про основні правила під 
час пустощів та відпочинку без присутності дорослих (виявлення 
підозрілих предметів). В свою чергу працівниками Компаніївсь-
кого РС У ДСНС України в області проводиться ряд масових робіт 
спільно з представниками Національної поліції та  лісового го-
сподарства щодо недопущення порушень вищевказаних правил.

начальник Компаніївського РС У ДСНС

Конкурс!
З липня по вересень 2018 року для дітей всього Ком-

паніївського району буде проходити конкурс на кращий 
колаж «Бережи своє життя!» з тематики життєдіяльності в 
рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надз-
вичайні ситуації».  Мета конкурсу: популяризація професії 
рятувальника, виховання свідомого ставлення до виконан-
ня правил безпеки життєдіяльності, виявлення творчих 
здібностей.  Матеріал для виготовлення: папір, тканина, 
шкіра (або замінник), дерево, шпон, штучні матеріали, скло, 
метал. За кращу роботу буде вручено подарунок від Ком-
паніївського районного сектору У ДСНС України в області.

                    Прес-служба Компаніївського РС У ДСНС

Субсидія по-новому
Уряд зробив важливий крок на 
шляху до монетизації субсидій. 
Передбачається, що вже в на-
ступному опалювальному се-
зоні субсидії будуть видаватись 
живими грошима, а це означає, 
що їх отримувачі можуть зали-
шати собі зекономлені в резуль-
таті ощадливого споживання 
кошти. Таким чином монетиза-
ція стане додатковим стимулом 
для енергоефективності.
Однак перехід до монетизації 
можливий тільки в тому ви-
падку, якщо система субсидій 
буде соціально справедливою 
– державну допомогу будуть 
отримувати ті, хто дійсно її по-

требує. Започаткована кілька 
років тому ініціатива надання 
прямої допомоги уразливим 
верствам населення у вигляді 
субсидій довела свою ефектив-
ність. Втім, з часом вона стала 
потребувати удосконалення 
– передусім в бік збільшення 
адресності.
Верифікація субсидіантів, 
яку розпочало Міністерство 
фінансів, виявила ряд систем-
них проблем з призначенням 
субсидій. З огляду на це Уряд 
схвалив сьогодні на позачер-
говому засіданні рішення про 
внесення низки змін в програ-
му. Вони скоротять випадки 
зловживань, які, нажаль, стали 
непоодинокими і про які не-
одноразово повідомляли ЗМІ. 
Ті, хто справді потребуватиме 
допомоги, її отримуватимуть 
і надалі. Натомість люди, які 
просто приховують свої стат-
ки, не зможуть користуватися 
програмою і паразитувати за 
кошт платників податків.

Щоб було де гратися дітям 
Реагуючи на зверненням жителів села Живанівки щодо виділе-
ння місця для облаштування території під спортивний та дитя-
чий майданчик в селі Живанівка, депутати селищної ради Анна 
Фролова та Павло Прищепи в свою чергу звернулися з цим про-
ханням до селищної ради. Селищний голова Олександр Маслю-
ков разом із землевпорядником селищної ради Андрієм Колту-
новим, оглянувши територію, виділили місце, для облаштування 
дитячого майданчика. І вже у суботу, 14 липня, за участі активних 
жителів по вул. Центральній відбувся суботник з метою розчист-
ки території.
Висловлюємо величезну подяку депутату Компаніївської ОТГ 
Прищепі Павлу Івановичу за надану СУПЕР техніку для розчист-
ки території та його працівникам роботу, а також Віктору Шепе-
лю та усім жителям, які прийшли на допомогу!!!!

Графік руху автобуса Ком-
паніївка- Голубієвичі

Маршрут №1
Вівторок/П’ятниця
(Голубієвичі - Компаніївка)
час Зупинка
Прямий напрямок
5 : 30 с. Голубієвичі
6 : 00 смт Компаніївка
Зворотній напрямок
12 : 00 смт Компаніївка
12 : 30 с. Голубієвичі
Маршрут № 2
Вівторок/П’ятниця
(Голубієвичі - Компаніївка)
час Зупинка
Прямий напрямок
15 : 30 с. Голубієвичі
16 : 00 смт Компаніївка
Зворотній напрямок
18 : 00 смт Компаніївка
18 : 30 с. Голубієвичі
Маршрут № 3
Середа/Четвер
(Голубієвичі - Компаніївка)
час Зупинка
Прямий напрямок

06 : 00 с. Голубієвичі
06 : 30 смт Компаніївка
Зворотній напрямок
11 : 30 смт Компаніївка
12 : 00 с. Голубієвичі
Маршрут № 4
Середа/Четвер 
(Голубієвичі - Компаніївка)
час Зупинка
Прямий напрямок
12 : 30 с. Голубієвичі
13 : 00 смт Компаніївка
Зворотній напрямок
15 : 00 смт Компаніївка
15 : 30 с. Голубієвичі
Маршрут № 5
Неділя
(Голубієвичі - Компаніївка)
час Зупинка
Прямий напрямок
12 : 00 с. Голубієвичі
12 : 30 смт Компаніївка
Зворотній напрямок
15 : 00 смт Компаніївка
15 : 30 с. Голубієвичі

Довідка у водія за телефоном: 
068 902 0620 Павло Борисович

Громадський транспорт для голубієвичан
На минулому тижні розпочав рух автобусний маршрут Го-
лубієвичі-Компаніївка для зручності сільських жителів Ком-
паніївської об’єднаної громади. В зв’язку із скасуванням рейсу 
Кропивницький-Виноградівка, який заїжджав в село Голубієвичі, 
громадяни самотужки мали добиратися до центральної садиби. 
Керівництво громади не залишилося осторонь такої гострої про-
блеми та негайно знайшло вирішення. Тепер маємо результат - 
автобус їздитиме по графіку 5 днів на тиждень по 2 рази на день 
постійно, і люди мають чим доїжджати за місцем призначення. 
Так само, вернутися додому. Щирі слова вдячності за турботу і 
підтримку висловили жителі сіл Голубієвичі та Антонівка.


