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День пам’яті 
Героїв Небесної Сотні

20 лютого о 10:00 год.  Голова ОТГ Олександр Маслюков та колек-
тив селищної ради, представники структурних підрозділів райдер-
жадміністрації, трудових колективів підприємств, установ, органі-
зацій та громадськість селища взяли участь в урочистій церемонії 
покладання квітів до Монумента Патріотам України.
Усі присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять тих, 
хто день за днем виборював мир і спокій кожного із нас. Ми вкло-
няємося Героям, які поклали життя у боротьбі за єдність, свободу і 
гідність, за демократичні цінності та європейський вибір українсь-
кого суспільства.
Вічна пам’ять Героям Небесної Сотні! Вічна шана  сім’ям і близь-
ким загиблих! Миру і процвітання нашій державі! Слава Україні! 

15 лютого у залі засідань Компаніївської РДА за участю керівників 
громади та району, воїнів-інтернаціоналістів, представників тру-
дових колективів, ветеранської організації та членів громади від-
булися урочистості та концерт, присвячений  вшануванню учас-
ників бойових дій на території інших держав, а також відзначення 
30-ї річниці виведення військ із Афганістану. Військовий комісар 
Компаніївського районного військового комісаріату полковник 
Сергій Творогов вручив учасникам воєнних подій нагрудні знаки 
«Ветеран війни – учасник бойових дій».
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих зем-
ляків, які віддали своє життя в запеклих боях. Ми пам’ятаємо і 
завжди пам’ятатимемо про кожного нашого загиблого співвітчиз-
ника.
Дякуємо усім ветеранам-інтернаціоналістам за  вірне служіння 
Батьківщині і готовність до її захисту, вміння перемагати, за па-
тріотичне виховання молодого покоління. Бажаємо міцного здо-
ров’я і мирного неба, щастя всім, здійснення усіх задумів та нових 
досягнень на благо України.

Вклоняємося воїнам інтернаціоналістам

Вітаю з прийдешнім святом весни!

   селищний голова Олександр Маслюков



Транспортне сполучення 
Після укладення договору про 
співробітництво між Ком-
паніївською селищною радою 
та сільськими радами щодо 
спільного використання муні-
ципального транспорту з 25 лю-
того розпочався рух рейсового 
автобуса за маршрутом «Ком-
паніївка-Виноградівка». Люди 
вже користуються його послуга-
ми та забезпечені транспортним 
зв’язком між селами Громадське, 
Лужок, Голубієвичі, Софіївка, 
Водяне, Травневе, Виноградівка 
і селищем Компаніївка. Після 
обговорення  сільськими голо-
вами було затверджено графік 
руху транспортного засобу, 
який курсуватиме до районного 
центру чотири рази на тиждень 
– понеділок, середа, п’ятниця, 
неділя. Вартість проїзду -  згідно 
з попереднім тарифом.
Автобус придбано за сприяння 
народного депутата Станіслава 
Семеновича Березкіна за раху-
нок виділеної субвенції. Щиро 
дякуємо народному депутату 
за постійну підтримку і до-
помогу нашій громаді! І наша 
вдячність є правжньою та гли-
бокою, адже тепер усі бажаючі 
зможуть дістатися до потріб-
ного їм місця. Окрім цього, за 
сприяння Березкіна С.С. для КП 
«Благоустрій смт Компаніївка» 
було придбано вантажний ав-
томобіль ГАЗ-330712. Кошти на 
транспортний засіб виділено з 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на соціаль-
но-економічний розвиток окре-
мих територій.
Сподіваємося й у подальшому 
на плідну співпрацю з народни-
ми обранцями, та безпосеред-
ньо на їх допомогу.

Дорогі жителі громади! Територія біля Вашого будинку завжди 
повинна бути чистою та прибраною. Це візитна картка кожного 
домоволодіння. Із того, який вигляд має будинок ззовні, наскільки 
доглянута прилегла територія, складається перше враження про 
охайність господарів.
Виконавчий комітет Компаніївської селищної ради відповідно до 
«Правил благоустрою смт Компаніївка» (далі - Правила) звер-
тається до керівників підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності, закладів торгівлі та сфери послуг, громадян із таким 
проханням: із настанням весни розпочати роботи по прибиран-
ню прилеглих територій від сміття, бур’янів, гілля дерев. Багато 
жителів громади зберігають пісок, гравій, цеглу на вулиці, що є 
порушенням Правил. Необхідно прибрати з вулиці і будівельні 
матеріали. Просимо Вас своєчасно, з урахуванням пори року, при-
бирати прилеглі території та утримувати їх у постійній чистоті. А 
також здійснювати інші заходи, спрямовані на поліпшення техніч-
ного і санітарного стану території, покращення її естетичного ви-
гляду. Недотримання Правил тягне за собою адміністративну від-
повідальність. Просимо з розумінням ставитися до вимог. Зробімо 
наше селище чистішим, гарнішим та охайнішим!

Адміністрація КП «Благоустрій смт. Компаніївка»

Будьте охайними, 
зберігайте чистоту! Компаніївський районний відділ Головного управління Держпрод-

споживслужби в Кіровоградській області повідомляє, що «стихій-
на» торгівля – це найболючіша проблема сьогодення. Вона  небез-
печна для здоров’я споживача. 
Продукти харчування, які безконтрольно реалізуються фізични-
ми особами у невстановлених місцях  із рук, із землі, не пройш-
ли лабораторний контроль, не мають відповідного маркування, не 
упаковані належним чином. Реалізатори не мають спецодягу та 
медичних книжок із відмітками про проходження медично огляду. 
Всі ці фактори не можуть гарантувати якість та безпечність харчо-
вих продуктів із місць стихійної торгівлі.
Також звертаю Вашу увагу на реалізацію молочної продукції в од-
норазовому пластиковому посуді, що заборонено чинним законо-
давством. Адже невідомо, звідки ця тара ( можливо, вона зі сміт-
тєзвалища чи з цієї пляшки пила людина, хвора на туберкульоз). 
Альтернативою є скляний посуд, який легко піддається миттю та 
обеззаражуванню.
Пам’ятайте: придбання харчових продуктів на стихійних ринках 
– це шлях до лікарняного ліжка. Раджу Вам двічі подумати перед 
тим, як зробити свій вибір. Купуйте лише якісні продукти! Бе-
режіть своє здоров’я і здоров’я своїх близьких!!! 

головний спеціаліст Компаніївського районного відділу
Головного управління Держпродспоживслужби 

в Кіровоградській області
Наталія Сагач

Небезпека поряд!



Гендерно-орієнтовані бюджети громад

Знову про булінг
 Навіть, якщо ваша дитина добре спілкується з однолітками у са-
дочку — це зовсім не означає, що вона не стане жертвою булінгу в 
школі. За статистикою, 80% українських дітей піддаються цькуван-
ням, навіть не усвідомлюючи цього.
Віддаючи дитину до школи, з’ясуйте, на скільки вона толерантна 
до дітей, які не спілкуються з іншими. В усіх соціальних системах 
завжди є лідер, середня група і так званий «вигнанець». Завдан-
ня школи і батьків — сформувати толерантне ставлення до ді-
тей-«вигнанців».
У початковій школі діти ще не займаються жорстким булінгом, але 
вже можуть бути нетолерантними до інших. Щойно вчитель почи-
нає вибудовувати систему конкуренції та пріоритетів — діти по-
чинають один одного травити. А справжній булінг почнеться у се-
редній школі — з 10-11 років — вік входження у підліткову кризу.
Три основні причини булінгу:

• ЗАНИЖЕНА САМООЦІНКА. Навіть якщо дитина виявляє 
це через нарцисизм, надмірну відкритість, зверхність.

•  АТМОСФЕРА ВДОМА. Дуже часто жертвами булінгу стають 
діти, з якими вдома поводяться як з жертвою. Школа і садок 
— каталізатор домашніх проблем. Тож, якщо дитина звикла 
маніпулювати своїм становищем жертви, щоб отримати біль-
ше уваги до себе, поблажливість батьків, якщо звикла, що до 
неї краще ставлятсья, коли вона бідна й нещасна, то вона від-
творюватиме навколо себе таку ж атмосферу і в школі. Часто 
такими дітей роблять бабусі, підживлюючи ідею безпорад-
ності дитини. Як результат — дитина не може себе відстояти 
за наявності сильного лідера.

•  ЗАРЯДЖЕНА ЧАСТИНА В КЛАСІ. Це дитина агресор, якій 
чхати на почуття інших, яка шукає слабшого, використовує 
його як грушу для биття, вирівнюючи свій психологічний 
стан.

Відрізнити таку дитину-жертву агресора від «вигнанця» можна за 

однією ознакою. «Вигнанець» буде таким у всіх колективах. А от 
дитина-жерва агресора може бути в інших колективах навіть лі-
дером (де його психологічна структура вважатиметься сильною).
 Минулого тижня начальником Служби у справах дітей Ком-
паніївської селищної ради ОТГ Алєксєєнко І.С. та інспектором 
сектору превенції патрульної поліції Калабановою Д.А. для учнів 
Першотравенської ЗШ І-ІІІ ступенів було проведено інформа-
ційно-просвітницький захід щодо правопорушень і видів від-
повідальності підлітків. Школярів ознайомили з поняттям булінгу, 
його видами та проявами у шкільному середовищі. Учні отрима-
ли  алгоритм дій у разі виникнення проявів цькування, а саме: до 
кого звертатися за допомогою та як поводитися у конкретних ви-
падках. Діти отримали відповіді на свої запитання та висловили 
власні думки. Батькам же психологи радять оберігати свою малечу 
завжди і всюди та пильнослідкувати за поведінкою дітей не лише 
вдома.

На знімку учні Першотравенської ЗШ І-ІІІ ступенів 

19-20 лютого у приміщенні Компаніївської селищної ради відбув-
ся базовий 2-денний тренінг для нашої громади-партнера програ-
ми «Децентралізація приносить кращі результати ефективності 
(DOBRE)» з ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ).
Тренінг проводили консультанти з Національного демократично-
го інституту міжнародних відносин (НДІ) Юлія Гончар і Антон Хо-
даков, регіональний координатор НДІ Людмила Красницька, про-
грамний менеджер програми «Жінки-лідерки» НДІ Яна Казакова. 
Присутні спеціалісти з місцевого економічного розвитку (МЕР) 
USAID/DOBRE Program Віталій Юрків та Богдан Келічавий  про-
вели робочу зустріч із головою Компаніївської ОТГ Олександром 
Маслюковим, познайомилися і обговорили питання про подальшу 
співпрацю.
Цільовою аудиторією тренінгу були селищний голова, в.о. ста-
рости громади, депутати, члени виконкому, керівники галузевих 
відділів, надавачі послуг, місцеві лідери та активісти громадських 
організацій.
НДІ є одним із виконавчих партнерів Програми «Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)», яка ре-
алізується консорціумом організацій на чолі з Global Communities 
за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвит-
ку (USAID). 
 Національний демократичний інститут (у рамках програми 
DOBRE) працює в кількох напрямках: навчання місцевих лідерів 
та лідерок із питань ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ), 
проведення тренінгів для жінок із розвитку лідерських навичок у 
рамках Академії жіночого лідерства, розбудова депутатських груп 
із ґендерних питань, а також підвищення громадського розуміння 
переваг ґендерної рівності. 
Ґендерно-орієнтоване бюджетування є інструментом, за допомо-
гою якого місцева влада може краще розуміти потреби усіх гро-
мадян – чоловіків та жінок різних вікових та соціальних груп і на-
давати ефективні послуги, спрямовані на вирішення цих потреб, а 
також підвищити ефективність використання бюджетних коштів.
Під час заходу учасники ознайомилися з етапами роботи та обго-
ворили наступні модулі:

1. Розподіл повноважень та визначення пріоритетів різних 
груп населення громади. Можливості громад у забезпеченні рів-
ності жінок і чоловіків.
2. Місцеві бюджети для врахування інтересів та потреб жи-
телів громад. Можливості впливу жінок і чоловіків на формування 
місцевих бюджетів.
3. Включення ґендерних питань у місцеві програми, проек-
ти та бюджет.
4. Ґендерно-орієнтоване бюджетування (ҐОБ) та його пере-
ваги для громади.
Не обійшлося, звісно, і без практичної роботи, а саме: формування 
ґендерно-чутливих цілей та завдань бюджетної програми, визна-
чення структури видатків, розробка ґендерно-чутливих показ-
ників.
Після закінчення заходу учасники від щирого серця дякували 
консультантам за отримані базові знання і навички, які дозволять 
їм застосовувати ґендерний підхід при розробці та затвердженні 
бюджетів.
Ми вдячні організаторам та всім учасникам цікавого і змістовного 
тренінгу.
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ВУЛИЦЯМИ КОМПАНІЇВКИ

Декларації
Дохід, отриманий від обробітку земельної ділянки для веден-
ня особистого селянського господарства: декларуємо чи ні?
Відповідно до пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодек-

су України якщо розмір земельної ділянки наданої для ведення 
особистого селянського господарства та/або земельної частки 
(паю) виділені на місцевості, що перевищує 2 гектари, дохід від 
продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуван-
ню на загальних підставах. Тобто платнику податків необхідно 
самостійно визначити свої податкові зобов’язання з податку на 
доходи фізичних осіб і військового збору та подати до Державної 
податкової інспекції за місцем реєстрації Податкову декларацію 
за звітний період. Ставка податку становить 18 відсотків, а збору 
1,5 відсотка.
Податкова декларація за період, що дорівнює календарному року 

для платників податку на доходи з фізичних осіб подається до 1 
травня року наступним за звітним.

Новоукраїнське управління ГУ ДФС
 у Кіровоградській області

ПОДЯКА
Територіальний центр соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг) Компаніївського району висловлює подяку гро-
мадській організації  «Серце матері» в особі Людмили Шукрути 
та Івана Лушного за надану гуманітарну допомогу територіаль-
ному центру у вигляді інвалідних колясок, ходунків, туалетів для 
людей з обмеженими можливостями, стільців для душа, милиць. 
Усі ці товари надані територіальному центру для обслуговування 
підопічних, які обмежені у своїх рухових можливостях, але не 

визнані інвалідами.

Сьогодні ми започатковуємо серію публіка-
цій про історію нашого селища. Почнемо з 
лівобережної частини селища, яка, власне, 
тривалий час і мала назву село Компаніївка, 
у той час, як правобережна частина була се-
лом Комишуватою. Звичайно, починаємо з 
найстарішої і найдовшої вулиці Перемоги.  
Протяжність її складає понад 5 кілометрів. 
Звичайно, вулиця була не завжди такою, як 
сьогодні, але саме з неї почалося зароджен-
ня нашого селища. За однією з версій, пер-
шими поселенцями були компанії козаків із 
Лівобережної України та чумаків. Мабуть, 
не випадково майже 250 років тому люди 
вирішили тут оселитися. Адже місцевість 
мальовнича, поряд річка, а навкруги - без-
краї степи. Перші хати з’явилися з одного 
боку вулиці з городами до річки. Із кожним 
роком вулиця зростала, простягнувшись від 
нинішнього лісу  майже до того місця, де 
сьогодні проходить об’їзна дорога. Згодом 
почав забудовуватись і протилежний бік ву-
лиці. Північну частину вулиці стали назива-
ти «Дерезовка» найімовірніше тому, що там 
росло багато кущів дерези. Ось так і виник-
ло село. Звичайно, козаки в ті часи і пра-

цювали, і відпочивали компаніями. Тому, 
мабуть, і вирішили назвати своє село Ком-
паніївкою. З роками село розбудувалось і 
стало центром Компаніївської волості. А  
1923 року Компаніївка стає районним цен-
тром. Почали зводитися будівлі районних 
підприємств і організацій. Сформувався 
центр села. За переказами старожилів, ще 
до революції 1917 року в центрі селища, де 
зараз розміщений ринок, була кінно-пошто-
ва станція. Адже в ті часи дорога (звичай-
но, ґрунтова) із Єлисаветграда до Бобринця 
проходила саме через Компаніївку, а основ-
ний транспорт був у минулі часи гужовий. 
Уже після Другої світової війни  вулиця 
Перемоги отримала продовження в оби-
дві сторони. Спочатку будували будинки 
за лісом у бік села Роздолля, і цю частину 
вулиці мешканці назвали Заліссям. Пізні-
ше вулиця продовжилась і в південному 
напрямку, з’єднавшись із с. Живанівкою. 
Ще треба відзначити, що в центрі селища 
(там, де зараз будівля центру зайнятості) у 
післявоєнний період розміщувався місце-
вий комунгосп, а в одній із будівель була 
перша в нашому селищі електростанція. 

Звичайно, вона була малопотужною і елек-
троенергії вистачало тільки на освітлення 
будинків у центральній частині селища. 
У цей же час на нашій центральній вулиці 
з’явилась і перша бруківка. Почав курсува-
ти перший автобус за маршрутом Кірово-
град-Компаніївка, тож особливого значення 
набула зупинка в центрі селища, де зараз 
невеличкий сквер. На центральній вулиці 
були збудовані майстерня «Райсільгосптех-
ніка» (пізніше тривалий час там був універ-
маг), база «Райспоживтовариства», пошта, 
декілька магазинів. Також було значно роз-
ширено будівлю будинку культури (добу-
довано залу для глядачів), пізніше там був 
кінотеатр, а зараз це студентський клуб 
технікуму ветеринарної медицини. У дев’я-
ності роки тут збудували 5-ти поверховий 
90-квартирний будинок, будівлю податко-
вої інспекції, музичну школу. Переважна 
частина вулиці заасфальтована. У нічний 
час вулиця повністю освітлена.  2015 року 
центральна вулиця отримала назву вулиця 
Перемоги.

Олександр Мельников

Колектив селищної ради, члени виконавчого комітету та 
депутатський корпус глибоко сумують з приводу непоправної 
втрати. Пішла з життя людина, чий внесок у культурно-освітній 
розвиток району важко переоцінити. Передчасна смерть Ана-
толія Івановича Ткаченка– це непоправна втрата для його рід-
них, близьких, колег, та вдячних учнів. Світла пам’ять про ньо-
го назавжди лишиться в наших серцях. Сумуємо разом з Вами. 
Проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі спра-
ви та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж 

смерть. Поділяємо Ваш біль та горе. Вічна і світла пам’ять!

На превеликий жаль, пішов із життя ветеран Великої 
Вітчизняної війни Кравченко Петро Демидович - учасник бойо-
вих дій, свідок найстрашніших подій Другої світової війни, лю-
дина честі й обов’язку. Його серце перестало битися на 95-му 
році життя. Компаніївська селищна рада висловлює щирі слова 
співчуття і підтримки рідним та близьким Петра Демидовича, 
на долю якого випало чимало випробувань. 
Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.

31.03.2019 року в Україні відбудуться вибори Президента 
України, і з метою безпечного їх проведення, особливо у Ком-
паніївському районі, співробітниками Компаніївського районного 
сектору У ДСНС України у Кіровоградській області було прове-
дено перевірки протипожежного стану виборчих дільниць.
Згідно з правилами пожежної безпеки в Україні було встановле-
но основні вимоги пожежного стану виборчих дільниць, а саме: 
забезпечити первинними засобами пожежогасіння (мінімум два 
вогнегасника); телефонним зв’язком, біля телефону вивісити та-
бличку із зазначенням номеру телефону для виклику пожежної 
охорони; забезпечити не менше, ніж два евакуаційних виходи; 
відчинення евакуаційних виходів виборчої дільниці виконати по 
напрямку евакуації з приміщення та утримувати їх відчиненими 
і не захаращеними. На випадок відключення електроенергії у 
вечірній та нічний час членів виборчої комісії забезпечити елек-
тричними ліхтарями в кількості двох штук. Приміщення виборчої 
дільниці забезпечити випискою з правил пожежної безпеки для 
виборчих дільниць. Провести технічне обслуговування (переза-
рядку) наявних первинних засобів пожежогасіння відповідно до 
паспортів-виготовлювачів та інструкцій з експлуатації, а також 
Правил експлуатації вогнегасників.
                                                         Прес-служба Компаніївського
                                                  районного сектору У ДСНС України 
                                                         в Кіровоградській області

До уваги мешканців 
Компаніївської ОТГ

 Медики пропонують сервіс нового рівня
Чи часто вам доводилося чути нарікання на те, що лю-
дина пішла в лікарню, наприклад, пройти медкомісію, а 
звідти повернулася з вірусним захворюванням? Чи на-
бридли вам черги в цій установі, де люди обмінюються 
інформацією про симптоми та способи самолікування?
Щоб робота закладу була більш ефективною, а люди 
почувалися в медичному закладі більш комфортно, від-
тепер можна записатися до лікаря на прийом, звернув-
шись по телефону: (05240) 2 10 41 або пройшовши авто-

ризацію на сайті Medcard24.


