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75 - та річниця визволення Компаніївського 
району від фашистських загарбників

Вітаю з професійним святом!

З Днем землевпорядника
Олександр Маслюков

На Компаніївщину прийшла 75 весна з дня визволення від 
фашистських загарбників. Це свято найтрепетніше, най-
дорожче для кожного з нас. Таким воно залишатиметься і 
для наших нащадків, бо немає жодної родини, якої  б не 
торкнулися біль і смуток воєнного лихоліття. 15 березня на 
площі селища за участю колективу Компаніївської селищ-
ної ради відбулася церемонія покладання квітів до Братсь-
кої могили. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять 
загиблих співвітчизників. Важко знайти слова, якими мож-
на було б передати всю вдячність переможцям за безсмерт-
ний подвиг у найжорстокішій війні, яку знало людство. Ми 
у вічному боргу перед ними за обірвану війною юність, 
мужність, силу духу і самопожертву, які вони проявили в 
боях за рідну землю. Дорогі ветерани! Низько вклоняємося 
Вам і висловлюємо щиру подяку за Ваш героїчний подвиг, 
за Перемогу. Бажаємо доброго здоров’я, бадьорості духу, 
благополуччя та довгих і мирних років життя!

Вітаємо з Днем народження!
10 березня свій день народження відзначив учасник бойових 
дій Великої Вітчизняної війни, ветеран, поважна людина зі 
значними досягненнями та багатим бойовим, трудовим і 
життєвим досвідом - Хільченко Василь Гурович. Цьогоріч 
йому виповнилося 94 роки. Щиро дякуємо за проявлену муж-
ність і героїзм у роки війни, невтомну працю у післявоєнний 
час, активну громадську роботу. Бажаємо міцного здоров’я, 
бадьорості, сил і наснаги, оптимізму, злагоди в оселі, під-
тримки і уваги близьких людей.



«Ми - діти сонця»
21 березня 2019 року в Між-
народний день людини з 
синдромом Дауна у Ком-
паніївці пройшла благодій-
на акція «Ми - діти сонця». 
Активісти нашої громади 
привітали «сонячних» ді-
тей, вручили солодощі, а 
веселий клоун подарував 
позитивний настрій. Діти з 
синдромом Дауна обдаро-
вані не менше, ніж звичайні 
малюки, а дехто з них має 
надзвичайні здібності - ху-
дожній талант, музичні чи 
артистичні дані. Дякуємо 
працівникам Компаніївсь-
кого РБК, керівнику район-
ного осередку громадської 
організації «Серце матері» 
Івану Лушному, спонсорам, 
які долучилися до благород-
ної справи. Підтримуймо і  
надалі  наших «дітей сонця».

Більше двохсот років 
для кожного з нас

Дорогу правди вказує 
Шевченко наш Тарас!
Упродовж  тижня, із 11 по 
15 березня, у школах Ком-
паніївської ОТГ проходило 
вшанування Великого Коб-
заря – Тараса Шевченка. 

Слово безсмертного Кобза-
ря і досі вражає серця юних 
школярів образністю, му-
дрістю, силою віри у май-
бутнє України.
Учні та вчителі організу-
вали та провели чимало 
заходів, де школярі мали 
змогу поновити й поповни-
ти свої знання про життя 

та творчість Т.Шевченка. 
Запам’ятаються дітям 
інформаційні хвилинки, вік-
торини, квести, конкурси 
декламаторів віршів та 
уривків із поем, інсценівки 
про дитинство малого Та-
раса, виставки учнівських 
малюнків до творів поета. 
В усіх бібліотеках діяли 

книжкові виставки.
Шевченківський тиждень 
надав можливість нам зно-
ву зануритися у прекрасний, 
дивовижний, неповтор-
ний світ творчості Вели-
кого Кобзаря та відчути 
гордість за те, що україн-
ська земля - батьківщина 
Тараса Шевченка

Шевченківський тиждень

Конкурс малюнків та проектів
 «Майбутнє громади залежить 

від нас вже сьогодні»
За рекомендацією польсько-української експертної групи, яка 
працювала у Компаніївській громаді, у комунальному закладі 
«Компаніївське НВО» відбувся конкурс дитячих та молодіж-
них проектів «Майбутнє громади залежить від нас уже сьогод-
ні». Серед учнів 1-6 класів відбувся конкурс, де школярі пред-
ставили 36 малюнків-проектів «Моє селище в майбутньому».
Шкільні громадські активісти Бондаренко Сергій, Чура Вадим, 
Маслюков Леонід (7-А клас), Мазур Лілія (7-Б клас), Осніговсь-
кий Данило (9-А клас), Погрібний Олександр (9-Б клас) запро-
понували надзвичайно цікаві та креативні проекти, спрямовані 

як на вирішення актуальних проблем, із якими зіштовхуєть-
ся наша громада, так і на організацію дозвілля молоді та ро-
звиток спорту. Так, діти запропонували  вирішити проблему 
безпритульних тварин, роздільного сортування сміття, організу-
вати молодіжний центр, скейт-парк та модернізувати стадіон.
Цікаві пропозиції, творчість, практичні ідеї та, голов-
не, ініціатива – все це об’єднало учнів під час конкурсу. 
Найкращі проекти будуть представлені на розгляд робочій 
групі з розробки Стратегії розвитку Компаніївської громади.



Ті, хто створюють комфорт

Чарівне свято весни

17 березня працівники житло-
во-комунального господарства 
і побутового обслуговування 
населення відсвяткували своє 
професійне свято. Тому напе-
редодні цього дня, 15 березня, 
заступник селищного голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради Компаніївської 
селищної ради Снєсарь Р.І., се-
кретар селищної ради Панасюк 
Ю.І., керуючий справами (се-
кретар) виконавчого комітету 
селищної ради Галіцька Л.М. 
привітали працівників жит-
лово-комунального господар-
ства Компаніївської об’єдна-
ної територіальної громади та 
подякували за їх самовіддану, 
відповідальну та добросовісну 
працю.
Саме працівники цієї галузі 
виконують вкрай необхідну 
справу – забезпечують жит-
тєдіяльність населених пунктів, 
роблять усе можливе для того, 
щоб життя громадян було ком-
фортним, зручним та безпеч-
ним. 
Сфера послуг – одна з найваж-
ливіших соціально значущих 
складових господарського ком-
плексу. А це - тепло й затишок 
в оселях, охайність і чистота 
вулиць, доступні та якісні по-
бутові послуги. Існування та-
ких простих благ – невід’ємна 
частина добробуту людей, а, 
відтак, і запорука їхнього хоро-
шого настрою та гарного само-
почуття у будь-яку погоду. 

У нашій громаді цю відповідаль-
ну роботу здійснюють дружні і 
працьовиті колективи: КП «Бла-
гоустрій смт Компаніївка» 
(начальник Черногорова К.М.) 
та СКП «Компаніївське» (на-
чальник Максименко В.А.)
За сумлінну працю та з нагоди 
відзначення професійного свя-
та  були нагороджені грамота-
ми, а також отримали квіти та 
грошову винагороду від Ком-

паніївської селищної ради водій 
транспортного засобу, механік 
КП «Благоустрій смт Компаніїв-
ка» Музика С.М., механік СКП 
«Комунальник» Левковський 
С.П., робітник із благоустрою 
КП «Благоустрій смт Компаніїв-
ка» Копотій Г.О.
Щиро дякуємо керівникам та 
всім працівникам житлово-ко-
мунального господарства і по-
бутового обслуговування на-

селення за сумлінну працю та 
повсякденну турботу про гідні 
умови життя мешканців Ком-
паніївської ОТГ!
У День професійного свята ба-
жаємо кожному з Вас міцного 
здоров’я, благополуччя, гарно-
го весняного настрою, щастя та 
миру, душевного тепла і нових 
професійних здобутків! Тепла 
та затишку Вам і вашим роди-
нам та домівкам.

Із березневим подихом вітру, 
лагідним сонячним промін-
ням, приходить жіноче свято 
– 8 Березня. Цей день несе у 
світ ніжність і красу, адже усе 
найдорожче, що є у нашому 
житті – щастя, радість, надія, 
кохання -  пов’язане з жінкою. 
Цікаво, тепло, весело і піднесе-
но пройшли свята у навчальних 
закладах нашої громади. Луна-
ли привітання рідним матусям, 
бабусям, сестрам, вихователям і 
вчителям. Звучали вірші, гумо-
рески, радували інсценування. 
Хлопці показали себе справж-
німи чоловіками, возвеличуючи 
жінку як берегиню родинного 
затишку – люблячу і ніжну, вір-
ну та безкорисливу. Вихованці 
та учні щиро дякували пред-
ставницям прекрасної частини 
людства за  благородство душі, 
силу духу, плідну працю, не-
втомні руки та чуйне серце. Жі-
ноче свято подарувало кожній 
жінці і дівчині іскорку тепла, 
любові та поваги. Батьки подя-
кували організаторам та учас-
никам за підготовлені яскраві 
концертні програми.
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АКТУАЛЬНО
Місячник із благоустрою 

Стало традицією із настанням весни в рамках Всеукраїнської акції «За чисте дов-
кілля» із 19.04 по 26.04 2019 року  у Компаніївській громаді проводити заходи із бла-
гоустрою. Ось попередній графік:
12 квітня - упорядкування і облаштування місць масового відпочинку людей, очищен-
ня від сміття берегів водойм у населених пунктах;
19 квітня – приведення до належного стану вулично-дорожньої мережі;
20 квітня - упорядкування існуючих та створення нових зелених насаджень;
26 квітня - побілка дерев у парках та скверах. 
За організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності закріплені 
ділянки для прибирання. Якщо кожен із нас дбатиме про порядок, то це не тільки по-
кращить стан довкілля, а й зробить населені пункти чистішими і привабливішими. 
Люди впорядковують і території державних установ, і власні обійстя. Звичайно, 
ще багато треба зробити, щоб привести в належний стан наші вулиці. Весняні те-
плі дні тільки почалися і є підстави вважати, що впродовж місяця відповідальні 
жителі  об’єднаної громади приберуть сміття на власних подвір’ях  та території 
біля них.
Запрошуємо всіх жителів взяти участь у місячнику з благоустрою і сподіваємося 
на підтримку громадськості в майбутньому. Пам’ятаймо, що благоустрій селища 
та сіл залежить не стільки від роботи житлово-комунальних служб, скільки від 
культури та свідомості населення. Тож варто вчитися дбати як про власну домівку, 
так і про населений пункт, про чистоту й порядок у ньому, адже це спільна справа 
усіх його жителів. 
Все ж таки, чисто там, де не смітять.

Хочеш змін у своїй громаді – стань 
цією зміною!

14 березня у приміщенні Компаніївської селищ-
ної ради відбувся захід за участю громадськості 
селища, на якому менеджер із комунікацій спіл-
ки «Громадські ініціативи України» Сергій Тка-
ченко презентував умови конкурсу проектів 
«Місцеві ініціативи для розвитку громад» та за-
просив громадські організації, ініціативні групи 
з Компаніївської ОТГ приєднатися до проекту. 
Ткаченко С. ознайомив із метою та завданням 
конкурсу, а також на власному прикладі про-
демонстрував, як можна реалізувати ще більше 
корисних для громади ініціатив. Цей проект для 
активних та небайдужих людей нашої грома-
ди, а тому спілка вірить, що розвиток громади 
відбуватиметься краще за їх участі та в умовах 
довіри між громадянами і владою. Максималь-
ний розмір підтримки для проектів із громад 
третьої когорти – еквівалент 3 000 доларів США. 
Детальніше про конкурс грантів можна дізна-
тися за посиланням http://ngonetwork.org.ua/
zaproshennya-do-podannya-zayavok-…/ Запро-
шуємо всіх бажаючих взяти участь у конкурсі!

Перша стратегічна сесія у Компаніївській громаді
Відповідно до спільного рішен-
ня керівництва Компаніївсь-
кої ОТГ та Програми DOBRE у 
Компаніївській громаді розпо-
чалася робота з актуалізації 
Стратегії розвитку, її (врахову-
ючи вимоги Першотравенсько-
го  старостинського округу) та 
приведення структури Стра-
тегії до методології Програми 
DOBRE. Саме тому 4 березня 
до Компаніївки завітала польсь-
ко-українська експертна група 
у складі Пшемислава Фенриха, 
Магдалени Братко та Оксани 
Колісник.
Експерти зустрілися з керів-
никами громади, обговорили 
етапи подальшої роботи над 
Стратегією та вирішили, що 
короткострокова Стратегія ре-
алізовуватиметься протягом 
трьох років (до 2022 року), а 
довгострокова –протягом май-
же восьми років ( до 2027 року).
Також відбулося засідання ро-
бочої групи з розробки Стра-
тегії. Програму заходу відкрив 

селищний голова Олександр 
Маслюков. Заступник селищ-
ного голови Роман Снєсарь 
презентував проект Стратегії, 
підготовлений у 2018 році: хід 
процесу, ефекти, висновки, по-
треби уточнень для завершення 
і впровадження.
На засіданні дискутували з 
різних питань. Експерти пре-
зентували та разом із громад-
ським активом робили виснов-
ки, діагностували умови для 
розвитку Компаніївської ОТГ, 
аналізували проблеми громади 
в розрізі її територіальних скла-
дових.
Також провели зустріч-інструк-
таж із командою, яка здійсню-
ватиме соціологічні опитування 
для їх подальшого використан-
ня при розробці Стратегії.
Дякуємо організаторам та учас-
никам змістовного і корисного 
заходу. План дій на перші три 
роки виконання Стратегії роз-
роблятиметься в умовах прозо-
рості та інтерактивності.

У рамках програми DOBRE в нашій громаді проводиться со-
ціологічне опитування громадян для подальшого використання 
його у розробці Стратегії розвитку Компаніївської ОТГ, доку-
менту, який установить план діяльності органів місцевого са-
моврядування на найближчі роки. Анкета, яку вам адресовано, 
дозволить нам ознайомитися з поглядами і думками жителів 
нашої громади. Ми віримо, що отримана таким чином інформа-
ція дозволить раді та іншим установам громади вдосконалюва-
ти громадські послуги і надасть можливість планувати розвиток 
нашої спільноти. 
Обсяг питань, якими може і повинна займатися об’єднана гро-
мада, регулюється, безперечно, нормами чинного законодав-
ства. Серед них найважливішою є турбота про покращення 
умов життя у громаді й підвищення якості послуг, що надаються 
жителям.

Не зривай першоцвітів!
Рослини, які цвітуть навесні, завжди привертають до себе ува-
гусвоєю красою і тим, що це перші розквітлі рослини після довгої 
зими. На жаль, часто їх збирають, складаючи у букети напередодні 
весняних свят. Прикро, що на вулицях, ринках та трасах з’являть-
ся продавці червонокнижних весняних квітів. Люди добре знають 
якої шкоди завдають природі, але, з року в рік цим займаються і, 
що найсумніше, вчать цьому своїх дітей. Будь відповідальним - не 
зривай першоцвітів і не дозволяй іншим! Збережи природу!


