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Слава Збройним Силам!!!
6 грудня День Збройних сил 
України святкують не випад-
ково. Свято було засновано з 
нагоди ухвалення в цей день у 
1991 році закону «Про Збройні 
сили України». Документ регла-
ментував механізм створення 
української армії з військових 
формувань, що залишилися піс-
ля розпаду СРСР. Також у стислі 
терміни були прийняті законо-
давчі акти у військовій сфері, які 
визначили основний вектор ро-
звитку армії на подальші роки: 
Концепція оборони і будівни-
цтва Збройних сил України, 
закон «Про оборону України», 
Воєнна доктрина України тощо. 
На сьогодні Збройні сили Украї-
ни складаються зі сухопутних, 
повітряних і військово-морських 
військ. Кожна з цих частин має 
«свій» професійний день, тому 
6 грудня День Збройних Сил 
України — своєрідне об’єднання 
всіх військовослужбовців краї-
ни. Найбільша кількість військо-

вих у сухопутних військах, до 
яких належить артилерія й 
авіація, механізовані й танкові 
підрозділи, високомобільні де-
сантні війська і ракетні. 
В Азовському морі 25 листопа-

да стався напад росіян на групу 
українських військових кораблів 
– рейдовий буксир «Яні Капу» 
та два малих броньованих ар-
тилерійських катери «Бердян-
ськ» і «Нікополь» були захоплені 

спецназом країни-агресора. На 
знак підтримки захисників мор-
ських кордонів та моряків, які 
перебувають у полоні, 6 грудня 
у Компаніївці урочисто підняли 
прапор Військово-морських сил.



ДНЗ «Віночок» святкує новосілля
Спільне навчання дошкільнят 

та учнів школи - визнана у світі 
практика. У такому випадку ма-
люки, йдучи до першого класу, 
не відчувають того стресу, який 
присутній у житті звичайних 
школярів. Зручно й батькам, 
які працюють, приводити дітей 
різного віку в один заклад, а не 
в різні, особливо якщо розта-
шовані вони на певній відстані 
один від одного.
У Компаніїській ОТГ зараз та-

кож втілюється проект спільно-
го навчання дошкільнят та шко-
лярів - Відповідно до програми 
соціально-економічного ро-
звитку на 2018 рік, для економії 
бюджетних коштів та ефектив-
ного використання площі бу-
дівлі закладу освіти, депутати 
селищної ради прийняли рішен-
ня перенести дитячу установу 
в приміщення Живанівського 
відділення комунального за-
кладу «Компаніївське навчаль-
но-виховне об’єднання». Тож 
відтепер маленькі вихованці 
ДНЗ «Віночок» перебуватимуть 
у школі змалечку.
Привітати подарунками дитя-

чий, батьківський та педагогіч-
ний колектив з переселенням 
прийшли голова Компаніївсь-
кої ОТГ Олександр Маслюков 
та голова Компаніївської РДА 
Олександр Мороз, а також інші 

посадові особи з селищної ради 
та райдержадміністрації.
Скільки коштів виділили з 

бюджету на дитяче щастя?
Повна реконструкція примі-

щення здійснена за кошти се-
лищного бюджету у сумі 1млн. 
465 тис. грн. Додатково придба-
но та частково оновлено меблі 
та інше спеціалізоване облад-
нання, створено всі умови для 

розвитку та комфорту дітей. В 
оновленому закладі є кімната 
для навчання та розваг, роздя-
гальня, обладнана кухня, їдаль-
ня, затишна спальня, туалетна 
кімната, пральня, складське 
приміщення, туалет та душова 
кімната для працівників, про-
сторий коридор. 
- Суть децентралізації не про-

сто об’єднатися, а об’єднати 

фінансові ресурси, зусилля, 
нести відповідальність перед 
людьми, підкреслив Олександр 
Маслюков. - Садочок, який від-
крився сьогодні – це найкраща 
інвестиція в майбутнє грома-
ди. Злагоджена робота влади в 
Компаніївській ОТГ і активної 
громади дала бажаний резуль-
тат. Віримо у світле майбутнє 
наших дітей і сприяємо цьому.

Як у «Проліску» ярмаркувала малеча
Серпанком  місяць  подивлявся  

до  землі…  Вже  ніч  розчісувала  
коси,  неначе  з  гребінця  зорі  
скидала,  вони  то  там,  то  десь  
раптом  з`являлись,  іскрились,  
переливались…  А  деінде,  не-
мов  соромилися,  ховалися  за  
хмарами.....
 Цьогоріч    було  дуже  спекот-

ним  літо  та  догоріло - і  про-
холода  розлилася  навколо.  Але  
ж  це  зовсім  не  випадково,  
ввечері  дощик  міленький  дов-
генько  землю  кропив  і  з  ним  
вітерець  -  хлопчисько,  добре  
ноги  промочив.  Частково  з  
дерев  знімав  пожовкле  листя  
й  вертів  ним,  вертів,  а  потім  
прикладав  до  землі.  Високі  
напівсухі  трави,  принишкли..  
Так  принишкли,  неначе  під-
глядали,  на   що  ж  іще  здатні  
дощ  і  вітер.  А  їм  так  хотілося,  
ще  порадіти  теплу,  та  шкода-   
час  літечка  збіг.  Адже  знали,  
це  від  осені  привіт,  в    ніжні  
кольори  забарвлюється  світ…
В дитячому садочку №1 

«Пролісок» Компаніївської ОТГ 
відбувся святковий захід «Со-
рочинський ярмарок», в якому 
приймали участь діти старшої 
різновікової групи «Ромашка». 
Свято пройшло в радісній та 
доброзичливій атмосфері та 
подарувало гарний настрій всім 

присутнім. 
Розпочали ярмарок піснями, та-

ночками, інсценізацією творів, 
розвагами, за якими непомітно 
пролетів час. Виступи козачат та 
україночок, веселих циганочок 
та інших персонажів створили 
чудовий настрій і дорослим, і 
малюкам. В ході свята пройшов 
конкурс «Запашний коровай», 
в якому взяли участь чотири 
групи навчального закладу, а 

під час обіду дітки скуштували 
смачнющу випічку. Гарне свято – 
коли враження яскраві, а настрій 
піднесений. І дійсно, ярмарок за-
лишив теплі спогади про осінь, 
відчуття радості, затишку, ро-
динної атмосфери, що сповнена 
ніжності і любові. Дякуємо ви-
хователям Степанченко Наталії 
Миколаївні, Мироненко Анні 
Миколаївні, музичному керів-
нику Завтур Віті Володимирівні, 

хореографу Дяжур Галині Ва-
леріївні за позитивні емоції та 
заряд енергії.
По-справжньому душа радіє, 

коли бачиш, як розлоге поле, яке 
ти засіяв, починає зеленіти, як 
крізь землю проростають перші 
зернята...
Тож нехай наші «зернята» зро-

стають у любові, злагоді, достат-
ку і мирі на радість батькам і на 
користь нашій рідній Україні!



Відтепер наше селище буде безпечним!

Краплинка добра «Повір у себе» 
3 грудня у приміщенні Ком-

паніївського РБК для дітей з 
особливими потребами Ком-
паніївської ОТГ відбувся захід 
Art Relax «Повір у себе». На 
свято були запрошені діти з 
обмеженими можливостями, 
які потребують особливої ува-
ги. Всіх присутніх привітав зі 
святом заступник селищного 
голови Роман Снєсарь: «Люди 
з особливими потребами – це 
не просто категорія людей. Це 
окремі життя, окремі трагедії, 
окремі людські надії. Вислов-
люю найтепліші слова грома-
дянам, на долю яких випали 
нелегкі випробування. Зичу 
міцного здоров’я, родинного 
затишку, життєвого оптиміз-
му, добробуту, щастя, а всім 
нам — побільше душевної 
щедрості і милосердя, які вті-
лилися б у добрі справи», - 
сказав заступник селищного 
голови Роман Снєсарь.
В ході заходу Стефанія Охват 

разом з Людмилою Найдою 
провели майстер-клас з во-
кального співу та флешмоб, 
разом з дітками заспівавши 
новорічну пісню. Також май-
стриня з Новгородки Ірина 
Вілівчук-Ящук спільно з ди-
ректором історичного музею 
Ярославою Тимошенко на-
вчили дітей власноруч виго-
товляти декоративне солод-
ке печиво до Нового року та 
гарно його прикрашати. Діти 
із задоволенням взялися до 
справи, після чого презенту-
вали власні вироби. Тепла й 

душевна атмосфера панувала 
у залі впродовж всього свята, 
а за підтримки Компаніївської 
селищної ради для діток було 
організовано солодкий стіл.
Щиро вдячні керівнику Ком-

паніївського осередку Кірово-
градської обласної ГО «Серце 

матері» Івану Лушному, який 
завжди опікується дітками з 
обмеженими можливостями, 
адже надання їм щоденної 
підтримки й допомоги — це 
реальний вияв людяності та 
любові до ближнього. Також 
дякуємо організаторам та всім 

учасникам цього чудового 
заходу. Нехай наша щоденна 
турбота допомагає мужнім 
людям забувати про трудно-
щі, а їх серця наповнюються 
теплотою і впевненістю в за-
втрашньому дні та щасливому 
майбутньому дорослих і дітей.

В рамках реалізації заходів громадського порядку та безпеки 
у Компаніївській ОТГ встановлено 14 камер відеонагляду ви-
сокої якості з розпізнаванням номерних знаків транспортних 
засобів, що здатні транслювати картинку у цілковитій темряві. 
Камери відеоспостереження наразі встановлено та підключе-

но до системи. Зйомка ведеться цілодобово - у прямому ефірі. 
Відео автоматично записується та зберігається на сервері, який 
розташований у Компаніївському відділенні поліції Долинсь-
кого відділу поліції Головного управління Національної поліції 
в Кіровоградській області. 
Розраховуємо, що вони допоможуть правоохоронним органам 

у фіксації порушень громадського порядку та Правил безпеки 
дорожнього руху та швидкому виявленню правопорушників. 
Камери встановили в місцях з підвищеною небезпекою – на 
в’їздах-виїздах, перехрестях, а також місцях масового скупчен-
ня громадян. Вартість встановлення камер відеоспостережен-
ня спільно з районним бюджетом склала 200 тис. грн.
Також для покращення матеріально-технічної бази пра-

цівників поліції, придбання спеціальної техніки, меблів, за-
безпечення паливно-мастильними матеріалами, з бюджетів 
Компаніївської селищної ради та Компаніївської районної дер-
жавної районної ради виділено по 100 тисяч гривень.
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АКТУАЛЬНО

Профілактика булінгу
Cеред сучасної студентської молоді та у шкільному середовищі 

останнім часом надзвичайно загострилася проблема зростання 
правопорушень, насильства, довготривалих агресивних проявів 
та третирування у міжособистісних стосунках підлітків, здійсню-
ваних самими дітьми одне до одного.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
у 2017 році Україна посіла 9 місце із 42 досліджуваних країн за 
кількостю постраждалих від цькування. Опитування ВООЗ по-
казало, що випадків цькування серед 11-річних більше, ніж серед 
15-річних. Та в Українському інституті дослідження екстремізму 
вважають, що в старшому віці розповсюдженим стає психологіч-
не насильство.
В зв’язку з цим начальником Служби у справах дітей Ком-

паніївської селищної ради ОТГ Алєксєєнко І.С. та інспектором 
сектору привенції патрульної поліції Калабановою Д.А. для уч-
нів Живанівського відділення Компаніївського НВО та студентів 
Компаніївського коледжу ветеринарної медицини БНАУ було 
проведено інформаційно-просвітницький захід. В ході зустрічі  
спеціалісти провели профілактичні бесіди щодо правопорушень 
та видів відповідальності підлітків, ознайомили з поняттям булін-
гу, його видами та проявами у шкільному середовищі.
Слід зазначити, що явище булінгу надзвичайно поширене у су-

часній школі, педагоги багато роблять для того, щоб запобігати 
знущанню та своєчасно усувати його, але цю проблему іноді за-
мовчують, не афішують випадки знущань, її не прийнято обгово-
рювати. За таких умов проблема не усувається, навпаки, набуває 
більших обсягів і жорстокіших проявів. Запобігання та профілак-
тика випадків шкільного насильства є найважливішим завданням 
педагогів та психологів, оскільки жорстоке ставлення до дитини 
неминуче призводить до низки руйнівних наслідків. Тому в цій 
справі особливе місце має зайняти рання профілактика.

Компаніївський РС УДСНС 
повідомляє

Стартувала Акція «Герой-рятувальник року» - якщо ви стали 
свідком проявленої мужності і героїзму або безпосереднім учас-
ником порятунку людей, ліквідації пожежі, аварії чи стихійного 
лиха, просимо надавати інформацію за телефонами: (0522)22-15-
42, (0522)22-09-90 або за адресою: відділ інформації та комунікацій 
з громадськістю У ДСНС України у Кіровоградській області, вул. 
Пашутінська, 1, м. Кропивницький, 25015.
Учасники, які стають лауреатами, нагороджуються Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій відзнакою “Герой-ря-
тувальник року”. Чекаємо ваших листів і повідомлень! 
                         _______________________________

Компаніївським РС УДСНС України в області з жовтня по грудень 
поточного року було оголошено конкурс на кращий твір в техніці 
«витинанка» на тему безпеки життєдіяльності в рамках акції «Мо-
лодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації». Як ви-
явилося, переважна більшість населення віднеслись до цього не-
байдуже і взяли участь. Найкращим експонатом стала робота учня 
Компаніївського «НВО» Яшан А.

8 грудня свій 95-річний ювілей відзначив ветеран Великої Віт-
чизняної війни Петро Демидович Кравченко. Привітали іменин-
ника селищний голова Олександр Маслюков та депутат селищної 
ради Іван Лушний. «Низький уклін Вам за Вашу мужність, стій-
кість та відвагу. Живіть ще довго, даруйте нам честь та радість від 
спілкування з Вами. Щиро зичу Вам невичерпного здоров’я, сили 
духу й оптимізму!», - сказав селищний голова Олександр Андрійо-
вич та подарував ювіляру квіти і подарунок.
Виконавчий комітет Компаніївської селищної ради та депутатсь-

кий корпус також приєднуються до привітань. Нехай Петру Деми-
довичу здоровиться та нехай не ранять душу згадки про ті далекі 
воєнні часи, які обпалили молодість.
Народився Петро Демидович Кравченко 8 грудня 1923 року в 

селі Велика Загорівка Бахмацького району Чернігівської області. 
Призваний Бахмацьким РВК 10 жовтня 1943 року по 5 травня 1945 
року. Демобілізувався в травні 1947 року. Підполковник. Воював 
на фронтах 2-й Український, 1-й Білоруський, 26 КОНТ ДЕПО, 
військова фронтова майстерня, 5-ий ескадрон другої дивізії. 
Визволяв Польщу, Угорщину. Нагороди: Орден ВВв ІІ ступеня, 
«За мужність». Медалі: «За взяття Будапешта», «За перемогу над 
Німеччиною», багато ювілейних медалей за перемогу у ВВв 1941-
1945 років. Освіта: вища педагогічна. Стаж роботи – арт робота 
– 25 років, автопарк КСП «Колос».

Зимові замальовки


