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Експрес
новини

Кіровоградська обласна дер-
жавна адміністрація винес-
ла позивний висновок щодо 
приєднання Першотравен-
ської сільської ради до скла-
ду Компаніївської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади. 
_________________________
У  Компаніївському ДНЗ №2 
та на ігровому майданчику 
біля лікарні встановили нові 
сучасні гойдалки та ігрові 
елементи. Тепер малюки 
зможуть весело, активно та 
безпечно проводити час на 
свіжому повітрі.
_________________________
Розпочато капітальний ре-
мон дорожнього покриття 
по вулиці Шкільна. Кошти на  
виконання проекту було ви-
ділено з державного бюджету 
у розмірі 946 тис.грн. у ви-
гляді субвенції на розвиток 
інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад.
_________________________

За ініціативи депутата облас-
ної ради Олександра Шевчу-
ка, депутата Верховної ради 
Олександра Горбунова та 
при підтримці політичної 
партії «Фронт змін» Ком-
паніївська ОТГ отримала 
субвенцію з державного бюд-
жету у розмірі 500 тис. грн. 
на соціально-економічний 
розвиток. При цьому загаль-
ноосвітні заклади громади 
отримали по 125 тис.грн і 
НВО 270 тис.грн. За рахунок 
цих коштів вже закуплено 
обладнання для устатку-
вання комп’ютерних класів, 
матеріально-технічного за-
безпечення уроків фізичної 
культури, методичних ма-
теріалів, а також облашту-
вання їдалень та навчально-

підготовчих кімнат.

Хресний хід, що відбувся у 
столиці нашої країни з нагоди 
1030-річчя Хрещення Київсь-
кої Русі-України, засвідчив дві 
важливі перемоги.
На цьому наголосив Святій-
ший патріарх Київський і всієї 
Русі-України Філарет у мо-
литві «За Україну та українську 
помісну православну церкву». 
«Ми цим хресним ходом свят-
куємо дві перемоги: створення 
єдиної в Україні православної 
церкви – правдивої, україн-
ської. І друга – перемога над 
нашим зовнішнім ворогом», 
– зазначив він. На переконан-
ня Філарета, підтвердженням 
об’єднання українського пра-
вослав’я є присутність на уро-
чистостях у Києві делегації 
Вселенського патріарха Варфо-
ломія, «який має твердий намір 
дати українській церкві Томос 
про автокефалію нашої україн-

ської православної церкви».
Делегація від Компаніївської 
ОТГ у складі 10 чоловік також 
побувала у Києві та приєдна-
лася до учасників хресної ходи 
«Молитва за Україну і за єди-

ну Помісну Українську Пра-
вославну Церкву» – за участі 
вірян та церковних ієрархів 
Української православної церк-
ви Київського патріархату з на-
годи 1030-річчя хрещення.

Наш єдиний курс: 
«Дорога до миру»

21 липня у м. Мала Виска вперше відбувся 
відкритий регіональний фестиваль патріотичної 
та авторської пісні «Дорога до миру», у якому 
взяли участь і наші односельчани. Зразковий 
вокально-інструментальний аматорський гурт 
«Сезон» та соліст районного будинку культури 
Влад Найда гідно та достойно представили 
нашу громаду. Своєю особливою майстерністю 
й емоційністю виконання пісень, наші артисти 

подарували глядачам гарний настрій та святкову 
атмосферу, за що були відзначені дипломами. 
Всі учасники задоволені високим рівнем 
організації заходу, і наступного разу обов’язково 
братимуть участь. Ідея проведення фестивалю 
належить міському голові Юрію Гульдасу.  
Захід  покликаний об’єднати талановитих 
авторів і виконавців патріотичної пісні, 
надати можливості аматорським вокальним 
колективам та окремим виконавцям реалізувати 
свій творчий потенціал, створити умови для 
популяризації їх творчості. Поїздка на фестиваль 
відбулася за підтримки Аграрної партії 
Компаніївського осередку, також висловлюємо 
подяку водію Сергію Музиці.



ОТГ в дії

Єдиний освітньо-
культурний простір

18-19 липня Кіровоградським обласним Центром розвитку міс-
цевого самоврядування, який створений за підтримки Програ-
ми «U-LEAD - з Європою», було проведено дводенний семінар 
на тему «Формування єдиного освітньо-культурного простору в 
межах ОТГ: інтеграція послуг та покращення їх якості» на базі 
Великоандрусівської об’єднаної територіальної громади Світло-
водського району Кіровоградської області. Голова Компаніївської 
ОТГ Олександр Маслюков також відвідав цей захід. 
Метою проведення дводенного семінару з керівництвом об’єдна-

них територіальних громад Кіровоградської області було вивчен-
ня питання формування єдиного освітньо-культурного простору в 
межах ОТГ. Учасники семінару мали змогу ознайомитися з акту-
альними питаннями модернізації інфраструктури та застосування 
інноваційних моделей управління єдиним освітньо-культурним 
простором, а також вивчали особливості, та переймали досвід 
модернізації освітніх закладів у Великоандрусівській громаді. 
За словами організаторів, даний семінар сприятиме керівництву 

об’єднаних громад Кіровоградщини успішно впроваджувати на-
буті знання в сфері формування єдиного освітньо-культурного 
простору та підвищення енергоефективності будівель закладів со-
ціально-культурної сфери.
Тому маємо надію, що незабаром у нашій громаді буде проведено 

модернізацію інфраструктури із застосування інноваційних моде-
лей управління єдиним освітньо-культурним простором, оскільки 
інновації з підвищення енергоефективності у нас вже давно засто-
совуються, і не лише у освітньо-культурного просторі.

Право на воду: дбаємо про 
потреби кожного 

Вода – одна з найголовніших потреб людини. Вона 
потрібна і для приготування їжі, і для гігієнічних 
потреб, і для поливу городини. Саме через це май-
же у всіх неселених пунктах країни існує брак води, 
особливо влітку, і Компаніївка не є виключенням.
Нещодавно до селищної ради звернулися мешканці 

вулиці Набережна, з проханням про допомогу в під-
ключенні 17 нових користувачів до водогону. Але, 
на жаль, зробити це швидко не вийшло. Однією з 
причин стало те, що потужність основної свердло-
вини залишає бажати кращого. Тому, аби надати 
можливість підключитися новим абонентам, було 
проведено реконструкцію додаткової резервної 
свердловини. На черзі розробка проектно-кошто-
рисної документації та  безпосередньо, прокладан-
ня 500 метрів водогону. Частково витрати на його 
устаткування покриє селищна рада, іншу ж частину 
мають сплатити самі абоненти. 
Маємо зазначити, що вода, яку одержать абоненти, 

відповідатиме всім санітарним нормам. Особливо 
приємно, що в часи, коли чимало споживачів нашої 
області переймаються, чи не припиниться водопо-
стачання через брак хлору, жителі Компаніївської 
ОТГ можуть бути впевнені – вода буде. І з кожним 
роком якість самої води та послуг водопостачання 
буде поліпшуватися, бо на це заслуговує кожен.

Діти мають бути 
здорові та щасливі

Вже третю зміну малеча з Компаніївської 
об‘єднаної територіальної громади відпочиває 
та оздоровлюється в таборах. Дітей, які відпо-
чивали за бюджетні кошти, добирали за різни-
ми критеріями – хтось поїхав, тому що має ви-
сокі здобутки у спорті, творчості чи навчанні, 
а комусь путівка дісталася, бо ОТГ дбає про 
малозабезпечені категорії населення.
З Держаного бюджету було оплачено три 

путівки до табору «Богатирьонок», розташова-
ному у Сергіївці – селі поблизу Одеси. Море, 
екскурсії, прогулянки на катері очікують на 
юних жителів Компаніївщини.
Ще дев‘ять путівок було оплачено з бюдже-

ту ОТГ. Наших дітей гостинно прийняв табір 
«Чайка» у Гайвороні. Він розташований на 
мальовничому березі Південного Бугу, в еколо-
гічно чистій зоні, віддаленій від великих про-
мислових міст. Та найдорожча цінність цього 
закладу – мовний табір. Кожної зміни з дітьми 
працюють волонтери «Корпусу Миру США», 
які прищеплюють дітям навички розмовної ан-
глійської та зацікавленість до іншої культури. 
А найголовніше – діти вчаться самостійності і 
знаходять нових друзів, нові захоплення і до-
свід, яким будуть ділитися по поверненні.

Експрес
новини

У Живанівці вже восе-
ни свої двері для маленьких 
відвідувачів відкриє дитячий 
садочок на базі Живанівської 
загальноосвітньої школи. 
Наразі у приміщенні розпоча-
то ремонтні роботи за проек-
том «Реконструкція існуючо-
го шкільного приміщення під 
дитячий садок».
ДНЗ діятиме за програмою 

«Нова українська школа» та 
матиме все необхідне облад-
нання для навчання діток.
_________________________
За ініціативи депутатів се-

лищної ради Анни Фроло-
вої та Павла Прищепи, при 
підтримці депкорпусу та го-
лови ОТГ розпочато поточ-
ний ремонт Живанівського 
фельдшерсько-акушерського 
пункту. Для цього з селищ-
ного бюджету було виділено 
кошти в сумі 20 тис. грн.
_________________________
Реконструкція дорожнього 

покриття у громаді не при-
пиняється. Минулого тижня 
розпочато поточний ремонт 
по вул. Набережна та Парко-
ва. Також найближчим часом 
заплановано реконструкцію 
твердого покриття у провул-
ках між вулицями Садова і 
Набережна. 
_________________________
У відповідь на звернення де-

путата селищної ради Євгена 
Ткаченка та мешканців вули-
ці Сонячної було проведено 
поточний ремонт дорожнього 
покриття у провулку Соняч-
ному та по вулиці Сонячній. 
_________________________
З селищного бюджету було 

виділено кошти в сумі 50 тис. 
грн. для співфінансування 
проведення поточного ремон-
ту у приміщенні районного 

відділу соцзахисту насе-
лення громадян.  

Обережно, цвіте амброзія!
В Україні розпочався сезон цвітіння амброзії, 

найнебезпечнішої рослини для алергіків. Пробле-
ми зі здоров’ям загрожують кожному сьомому. 
Пік цвітіння рослини доводиться з кінця липня 
до вересня. Неприємні симптоми нерідко плута-
ють з сезонними застудами. Якщо ж алергію на 
амброзію вчасно не розпізнати і не лікувати, до 
«букету» збудників алергічної реакції можуть до-
датися продукти, побутовий пил і навіть холод. А 
у 60% випадків це призводить ще й до розвитку 
бронхіальної астми, яка за відстутності належ-
ного лікування може перейти в хронічну стадію 
та нагадувати про себе, як мінімум раз на квар-
тал. І вилікуватися повіністю не вдасться. Сим-
птоми зникнуть, а ось алергія – ні. Кількість тих, 
хто страждає на алергію, щорічно зростає на 5%. 
Серед причин – міграція амброзії в інші регіони. 
Якщо раніше в основному страждали Донецька і 
Дніпропетровська області, то зараз це глобальна 
проблема і для нашого регіону, тому маємо неу-

хильно боротися з цим підстуним, тихим і вкрай 
небезпечним «ворогом».
На земельних ділянках підприємств, установ та 

організацій, на територіях населених пунктів та 
територіях, прилеглих до присадибних ділянок 
громадян, найбільш розповсюдженим методом 
боротьби є скошування, яке повинно бути си-
стемним протягом тривалого часу. Працівники 
КП «Благоустрій» майже щоденно ведуть актив-
ну боротьбу з амброзією та іншими бур’янами, 
швидкість росту яких цього року значно приско-
рилася через дощове літо, але зусиль одного лише 
КП «Благоустрій» замало. Саме тому, виконавчий 
комітет та депутатський корпус селищної ради 
закликають мешканців громади підтримувати в 
належному стані прибудинкові території та при-
садибні ділянки. І найголовніше - вчасно знищу-
вати амброзію та недопускати її цвітіння. Будьте 
відповідальними, бережіть себе, своє здоров’я і 
спокій ваших близьких людей!



Листи до редакції
Шановні мешканці Компаніївської громади та району! 

Як голова Громадської ради при Компаніївській РДА та колишній голова Ком-
паніївської районної виборчої комісії, хочу звернути вашу увагу на недостовір-
ність інформації, поданої у редакторській колонці газети «Степовий край» №30 
від 28.07.2018р., а саме (цитую дослівно зберігаючи орфографічні, пунктуаційні 
та стилістичні особливості) : «Кількість депутатів в ОТГ залежить від кіль-
кості виборців у об’єднаній громаді. Закон встановлює такі рамки: від 3 до 
5 тисяч виборців - 22 депутати; від 5 до 20 тисяч виборців - 26 депутатів. 
Участь у виборах до Компаніївської ОТГ взяли 4737 виборців. Згідно закону було 
обрано 22 депутати. Якщо кількість виборців дозволить, то будуть обрані до 
Компаніївської ОТГ і депутати від Першотравенської сільської ради. У разі ж 
приєднання інших територій згідно закону квоти вже вичерпані. Тож тери-
торії залишаться без представництва в ОТГ», - пише Т. Дзеркаль. Зухвало і 
упереджено, як на мене.
Згідно ст.16 ч.5 Закону України «Про місцеве самоврядування», «Загальний 

склад сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади збільшується 
понад визначений частиною третьою цієї статті, внаслідок проведення додат-
кових виборів депутатів сільської, селищної ради додатково на кількість ново-
утворених одномандатних виборчих округів, яка визначається як відношення 
кількості виборців територіальних громад, що приєдналися, до кількості вибор-
ців територіальної громади, до якої приєдналися помножене на загальний склад 
ради, визначений частиною третьою цієї статті, але не менше кількості тери-
торіальних громад, що приєдналися».
Виходячи з цього, до кількісного складу Компаніївської селищної ради увій-

дуть 2 депутати від Першотравенської сільської ради. У подальшому при приєд-
нанні інших громад кількість депутатів від території визначатиметься згідно ст. 
16 ч. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування», але не менше 1 депутата.
Зважаючи на вище викладене, хочу звернутися до головного редактора газети 
« Степовий край». Шановна Тетяно Іванівно! Прошу Вас негайно спростувати 

подану Вами недостовірну інформацію у редакторській колонці вашого видання 
та надалі правдиво інформувати своїх передплатників і читачів.

З надією на розуміння, голова Громадської ради при Компаніївській РДА
Юрій Маслюков 

Чому б не подякувати, коли є за що?!
Школа - основний осередок освіти, духовності, 

формування національної свідомості та виховання 
зростаючого покоління. І однією зайважливіших 
складових формування особистості у дітей є рівень 
комфортності умов, якими забезпечений навчаль-
ний заклад.
З моменту, коли наш навчальний заклад перейшов 

у підпорядкування ОТГ, вчителі та учні пережи-
вають другий період становлення, як - то кажуть 
« знову народився і дихаю по-іншому». У грудні 
2017р. шкільний харчоблок було забезпечено но-
вою електричною плитою, оскільки кількість учнів 
закладу щороку збільшується і харчоблок потре-
бував приладу з більшою потужністю. Повністю 
замінено вікна  на енергозберігаючі, що взимку дає 
можливість панувати теплу у класах аж до вечора. 
Неймовірний подарунок очікував школярів до Дня 
захисту дітей - сучасний ігровий майданчик. А який 
керівник закладу не мріє про сучасну огорожу тери-
торії школи?  Я довго мріяла. І моя мрія цього літа 
здійснилася дякуючи ОТГ. І основне, те що вразило 
і педагогічний колектив і батьків - цього року поточ-
ні ремонти в школі будуть виконані за кошт селищ-
ного бюджету. 
То хіба не варто подякувати всім причетним за такі 

здобутки?!  Від імені педагогічного, батьківського 
і учнівського колективів, та від себе особисто хочу 
висловити подяку голові ОТГ Олександру Андрій-
овичу Маслюкову та депутатському корпусу за по-
стійну підтримку і розуміння.

Директор Компаніївської ЗШ І-ІІ ст.
Валентина Луговська

Громадські обговорення Стратегії розвитку 
Компаніївської селищної ОТГ 2018-2030 роки

З 1 серпня по 1 вересня 2018 року проводяться громадські об-
говорення Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної 
об’єднаної територіальної громади 2018–2030 роки. Нам важливо 
почути думку кожного мешканця громади, який хоче долучитись 
до громадського обговорення з приводу стратегічних напрямів та 
цілей нашої громади. Ми розраховуємо на ваші зауваження, ко-
ментарі, примітки чи пропозиції, які дозволять  доповнити або 
розширити можливі напрямки розвитку громади. Зауваження та 
пропозиції приймаються у Компаніївській селищній раді в пись-
мовому вигляді. В подальшому усі зібрані матеріали будуть опра-

цьовані та систематизовані робочою групою у єдиний документ, 
та передані на розгляд  сесії селищної ради для затвердження. На-
гадаємо, що підготовка цього важливого документу відбувалась 
за участю  представників адміністративних одиниць, які увійш-
ли до складу Компаніївської селищної об’єднаної територіальної 
громади, депутатів, представників місцевих підприємств, при-
ватних підприємців, громадських активістів, фахівців та органів 
місцевого самоврядування у відповідності до методології, запро-
понованої Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики 
регіонального розвитку в Україні» за сприяння програми АМУ 
(асоціації міст України) Проект USAID «Розробка курсу на змі-
цнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) м. Київ. 
Залучення широкого кола громадян до створення стратегічного 
плану розвитку ОТГ дозволяє ідентифікувати та знайти прийнят-
ні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження 
діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основ-
них складових процесу планування  є обов’язкова участь у ньому 
всіх активних та зацікавлених представників громади. Розробле-
на таким чином Стратегія відображає інтереси усіх громадян, а 
тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з гро-
мадою стратегічний план, незалежно від особистісних якостей 
керівників або політичної ситуації, спрямовується на покращення 
стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання су-
спільно-активних громадян – патріотів своєї громади. У резуль-
таті роботи Компаніївська громада отримає документ, завдяки 
якому зможе раціонально організувати свою діяльність та страте-
гічно розподілити ресурси.

Гарне бачиться здалеку
Серед 16 ОТГ області саме 

Компаніївська громада була 
обрана як приклад успішної 
реалізації реформи децентралі-
зації і саме сюди завітали учас-
ники прес-туру, організованого 
в рамках Проекту «Розробка 
курсу на зміцнення місцево-
го самоврядування в Україні» 

(ПУЛЬС). Цей проект розро-
била та втілює в життя Асоціа-
ція міст України за підтримки 
USAID.
Одним з ключових моментів 

будь-якої реформи є зміна 
світобачення людей та налагод-
ження комунікацій між насе-
леними пунктами, що увійшли 

до ОТГ. Велике значення для 
реалізації цього завдання має 
позиція місцевих друкованих 
та електронних ЗМІ, а також 
людей, які працюють у секторі 
культурно-просвітницької ро-
боти. 
Тож у Компаніївку для перей-

мання досвіду завітали жур-

налісти та бібліотекарі з облас-
ного центру.
Приємно, що зусилля і органів 

влади, й місцевих активістів, які 
намагаються створити громаду, 
у якій буде комфортно почува-
тися мешканець кожного насе-
леного пункту, високо оцінили 
й наразі нас ставлять у приклад.
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АКТУАЛЬНО

СУМУЄМО

Колектив Компаніївської селищної ради та депутатський кор-
пус глибоко сумують з приводу смерті Олексія Антоновича 
Прокощенка - учасника бойових дій у Другій світовій війні, 
людини честі й обов’язку. Його серце перестало битися на 94-
му році життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. 

На завершення номера
Прогноз синоптиків на серпень 2018р.

Погодна обстановка під час останнього місяця літа дуже схожа на 
обстановку, яка панувала в липні. Відтак, в першій декаді серпня 
пройдуть нетривалі дощі і грози — період 3 1 по 5 календарний 
день. Після того, як вони закінчаться, стовпчики термометра різ-
ко піднімуться аж до відмітки +37 С. Уже через тиждень літня 
погода знову покаже свій дощовий характер, проте ітимуть дощі 
тільки декілька днів. Фахівці цієі галузі єдині в такому рішенні. 
Визначена синоптиками погода у серпні характеризується почер-
гованістю спекотних днів і днів з сильними грозами. Більшість 
часу температура коливатиметься в діапазоні + 34 — +40 С в сухі 
дні, +22 — +26 С — в дощові. Останній літній місяць потішить 
теплою сухою погодою яку ближче до другої декади, замінять на 
декілька днів грозові дощі, по завершенню яких, температурний 
режим повернеться в попереднє русло.
_______________________________________________________

Гороскоп на серпень 2018р.
Цей місяць принесе майже всім знакам несподівані і часом нез-
вичайні події. З’являться оригінальні думки, інноваційні рішен-
ня і можливо навіть прозріння. Період сприятливий для публіч-
них заходів, нестандартних знайомств, суперечок і дискусій. При 
прийнятті нового унікального підходу у справах можна домогтися 
неймовірного успіху. У другій декаді всі дні вдалі для організа-
ційних зібрань, групових заходів та політичної діяльності. Завдяки 
відмінному настрою та підвищеному оптимізму багато хто відчує 
себе повними сил і енергії. Успіх буде супроводжувати також у та-
ких справах: благодійність, ділова активність, організація раптово-
го відпочинку, бізнес з нерухомістю та продовольчими товарами, 
операції за кордоном та робота на землі.

Державна програма підтримки
 «Пакунок малюка»

В Україні стартував пілотний проект з надання при народженні 
дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». 
Компаніївська селищна рада повідомляє, що Кабінетом Міністрів 
України 20 червня 2018 року № 512 був затверджений Порядок 
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомо-
ги «пакунок малюка» за рахунок субвенції з державного бюджету, 
видача якої розпочнеться з 1 вересня 2018 року. Допомога «паку-
нок малюка» є одноразовою безповоротною адресною соціальною 
допомогою сім’ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності 
матері / батька – родичам, патронатним вихователям новонарод-
женої дитини. 
Даний вид допомоги надається на кожну новонароджену дити-

ну. Комплектування допомоги «пакунок малюка» здійснюється 
згідно переліку дитячих товарів для комплектування одноразової 
натуральної допомоги, затвердженим Міністерством соціальної 
політики України. Видача отримувачу допомоги проводиться у 
пологовому будинку працівником, уповноваженим головним ліка-
рем, під час виписки новонародженої дитини з пологового будин-
ку. Отримання допомоги «пакунок малюка» не тягне за собою змі-
ни розміру допомоги при народженні дитини. Вартість отриманої 
допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу 
сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповід-
но до законодавства. 

За матеріалами Мінсоцполітики України

Кожному бажаючому впливати на владу 
надано дієвий інструмент 

у вигляді електронних петицій
Електронна петиція – це особлива форма колективного звернен-

ня громадян до сільської, селищної, міської та обласної рад, через 
офіційні сайти. 

Петиції від активістів, які пройшли навчання на тренінгах «Асо-
ціації Політичних Наук» до Компаніївської селищної ради були 
підтримані відповідним органом місцевого самоврядування, що 
безумовно, свідчить про прозорість роботи органу. Окрім того, 
петиція про створення розділу «електронні петиції» на сайті Ком-
паніївської селищної ради, яку 11 липня було направлено у від-
повідну селищну раду також була розглянута та одноголосно під-
тримана депутатами на позачерговій сесії, яка відбулась 17 липня 
2018 року. 

Рішенням селищної ради було вирішено створити розділ «елек-
тронні петиції» на сайті та прийняти положення про електронні 
петиції до Команіївської селищної ради. Також не можу не від-
значити згуртованість та оперативність у роботі Компаніївської 
селищної ради, оскільки саме ця рада стала однією з небагатьох 
у області, що вклались у відведені 10 днів для розгляду петицій 
і дотрималась вимог чинного законодавства. Ми вдячні за таку 
оперативність і за те, що органи місцевого самоврядування готові 
співпрацювати з громадою. Відтепер кожен бажаючий може впли-
вати на дії місцевої влади через електронну петицію.

 
Керівник аналітичного відділу «Асоціації Політичних Наук»

Юлія Бочарова-Туз

Увага, конкурс!
Виконавчий комітет Компаніївської селищної ради оголошує 

конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектором 
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого комі-
тету Компаніївської селищної ради
Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самовря-
дування або державній службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше І року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше 3 роки та мають навички роботи з комп’ютер-
ною технікою;
- вільне володіння державною мовою.
До конкурсної комісії необхідно подати:
- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку (форма П-2ДС), автобіографію;
- 2 фотокартки (4 х 6 см);
- копію документа про освіту, копії паспорта та військового 
квитка (для військовозобов’язаних), копію реєстраційного 
номера облікової картки платника податків.
Також особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають де-

кларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Зако-
ном України «Про запобігання корупції» за минулий 2017 рік 
шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції з ви-
користанням програмних засобів Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування.
Термін подання документів 30 календарних днів, з дня опу-

блікування оголошення на офіційному веб-сайті Компаніївської 
селищної ради.
Адреса: вулиця Садова, 95, смт Компаніївка

Телефон для довідок: 2 08 65


