
День пам’яті та примирення - пам’ятний день в Україні, що від-
значається щороку 8 травня в річницю Перемоги над нацизмом у 
Європі. Тому саме цього дня працівники організацій та установ, 
громадськість селища переглянули просто неба тематичний доку-
ментальний фільм. Акція під назвою «Перша хвилина миру» ста-
ла своєрідним символом перших хвилин миру в Європі. Присутні 
запалили символічні свічки в пам’ять про людські жертви Другої 
світової війни та хвилиною мовчання вшанували їх світлу пам’ять. 
Голова Компаніївської ОТГ Олександр Маслюков та голова Ком-
паніївської РДА Олександр Мороз 9 травня завітали до ветеранів 
Великої Вітчизняної війни  Кондрашова Федора Гурійовича та 
Хільченка Василя Гуровича, аби привітати їх із Днем доблесті й 
героїзму – 74-ю річницею Великої Перемоги над фашистськими 
загарбниками. Від усього серця побажали  ветеранам міцного здо-
ров’я, добра і радості, благополуччя і затишку в оселі, висловили  
глибоку шану й безмежну подяку за одержану  Перемогу. Мало 
залишилося  живих героїчних учасників і з кожним роком їх не-
вблаганно стає все менше і менше, але всі вони навічно будуть у 
пам’яті нащадків. Особливо приємно зазначити, що 5 травня вете-
рану Кондрашову Федору Гурійовичу виповнилося 96 років. Щиро 
вітаємо сивочолого іменинника та бажаємо бадьорості духу.
 

9 травня на площі  селища відбувся урочистий мітинг за участі 
ветеранів, учасників антитерористичної операції, працівників 
організацій, підприємств й  установ, учнів загальноосвітніх шкіл, 
громадськості та гостей селища. Зі словами вдячності та пошани 
до ветеранів звернувся селищний голова Олександр Маслюков, 
привітавши усіх присутніх зі святом. На честь земляків, які за-
гинули в роки Другої світової війни, поклали квіти до Братської 
могили, вшанували хвилиною мовчання їх світлу пам’ять. Із наго-
ди святкування річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні відбулася акція, присутні пов’язали на інсталяцію карти 
України червоні маки як символ  пам’яті про жертв  війни.
Після урочистої частини в центральному сквері відбувся святко-
вий концерт, де творчі колективи виконали пісні воєнних років, а 
також  сучасні українські. Гарний настрій глядачам своїми висту-
пами подарував танцювальний колектив «One Step». Також тради-
ційно всі охочі  посмакували солдатською кашею з польової кухні 
та гарячим чаєм. Свято Перемоги – це свято зі слізьми на очах, 
радісне і гірке. Радісне, бо принесло на нашу землю мир, гірке, бо 
ціна цієї радості – життя мільйонів наших співвітчизників.

Компаніївський
Вісник    
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74 річниця Великої Перемоги

 З Днем
захисту дітей!

Олександр Маслюков

З Днем селища,

рідна
                 

                                Компаніївко!



Поляки в Голубієвичах
Експрес новини
Компаніївською се-

лищною радою до Мінеко-
номрозвитку направлено 
проектну заявку на розгляд 
проекту щодо реконструкції 
котельні в селі Першотра-
венка, який підтримали 
депутати на сесії селищної 
ради. Реалізація проекту 
планується за рахунок суб-
венції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на 
формування  інфраструкту-
ри ОТГ (1 млн. 400 тис. грн.).

На останній сесії Ком-
паніївської селищної ради 
виділено кошти у сумі 50 
тис. грн. на придбання ін-
суліну для лікування хворих 
на цукровий і нецукровий 
діабет та на придбання ту-
беркуліну( 949 тис. 200 грн.) 
для прививання  наймолод-
ших членів  громади.

У Компаніївці про-
довжується відновлення 
централізованого водопо-
стачання. По вул. Набе-
режна ще 9 домоволодінь 
підключено до централі-
зованого водопостачання. 
Роботи відбувалися на пар-
тнерських засадах співпраці 
жителів вулиці та місцевої 
влади. Селищною радою 
було закуплено пластикову 
водопровідну трубу, жителі 
заплатили за копку траншеї, 
а працівники комунально-
го підприємства виконали 
монтажні роботи. Система 
водопостачання житлових 
будинків повинна забезпе-
чити комфортне життя лю-
дей, повністю задовольняю-
чи їх потреби.

У ЗДО «Колосок» за 
кошти селищної ради (15 
тис. грн.) відремонтовано 
приміщення групової кімна-
ти та коридору, замінено на 
нові шпалери і панелі.

Із державного бюдже-
ту передбачено 1 млн. 284 
тис. 171 грн. на придбання 
автобуса для підвозу дітей 
до навчального закладу з 
села Петрівка до села Пер-
шотравенка за рахунок 
співфінансування Петрівсь-
кої сільської ради та Ком-
паніївської селищної ради

На 25 сесії схвалено про-
ект рішення про добровільне
приєднання Софіївської сіль-
ської територіальної громади 
сіл Софіївка, Покровка Ком-
паніївського району Кіровоград-
ської області до Компаніївської 
селищної об’єднаної тери-
торіальної громади.

Д ень Матері – 
одне з головних ро-
динних свят, що від-
значається у другу 
неділю травня, одне 
з найбільш зворуш-
ливих свят, адже 
кожен з нас з дитин-
ства несе в душі єди-
ний, неповторний 
образ матері, яка 
завжди зрозуміє, 
пробачить, приголу-
бить і буде щиро лю-
бити свою дитину.
15 травня в уро-

чистостях присвя-
чених Дню Матері 
взяв участь секретар 
селищної ради Юрій 
Панасюк, який від 
імені голови Ком-
паніївської ОТГ 
Олександра Маслю-
кова, депутатського 
корпусу та від себе 
особисто привітав 

всіх присутніх зі 
святом. Слова веду-
чих перепліталися 
поетичними рядка-
ми, в яких звучала 
хвала жінці, оспіву-
валася мати-бере-
гиня, Матір Божа, 
кохана дівчина. 
Офіційну частину 

продовжив святко-
вий концерт за уча-
стю місцевих ама-
торів, виконавців 
хорового колективу 
«Серпанок», вокаль-
ної групи «Терни-
ця», які подарували 
гостям свята неза-
бутні виступи. Для 

жителів таке свято 
вже стало бажа-
ним і традиційним, 
адже це не лише 
можливість відпо-
чити, але й гарно 
провести час. Щиро 
дякуємо організа-
торам та учасникам 
гарного заходу.

15 та 16 травня 2019 року в Компаніївській об’єднаній територіальній громаді відбулася третя сесія 
зі Стратегічного планування розвитку Компаніївської ОТГ. Першого дня польсько-українські екс-
перти у складі  Пшемислава Фенриха, Магдалени Братко, Оксани Колісник, а також асистентки про-
екту  Людмили Проценко, зустрілися з керівництвом громади, відповідальними та зацікавленими  
діяльністю та розвитком освіти, культури, соціальної допомоги, комунальної інфраструктури, еко-
номічним розвитком громади, управлінням громадою та підвищенням громадської активності пред-
ставниками. Обговорили стратегічні цілі розвитку громади, були визначені завдання з показниками. 
Наступного дня польсько-українські експерти разом із окремими працівниками Компаніївської се-
лищної ради й робочої групи відвідали село Голубієвичі. Під час візиту оглянули сільську інфра-
структуру: Голубієвицьку амбулаторію, школу, будівлю старостинського округу, дитячий та спортив-
ний майданчики, місцевість взагалі. Після чого учасники виїзного засідання обговорили потенціал 
та проблеми старостинського округу, працювали у групах. Експерти презентували результати соціо-
логічного опитування, яке проводилося в Компаніївській ОТГ у березні-квітні 2019 року.
Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) спрямо-

вана на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підви-
щення рівня активності громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності й прозорості у 
громадському управлінні, а також  для отримання  фінансової підтримки для вирішення найголовні-
ших інфраструктурних проблем громади.
Селищний голова Олександр Маслюков подякував гостям за співпрацю і аналіз роботи та підтри-

мав надані рекомендації, які  буде враховано в подальшій роботі.



«Учень року - 2019»
17 травня в опорному закладі Ком-

паніївського НВО відбувся щорічний кон-
курс серед найкращих  школярів  «Учень 
року – 2019». У теплій дружній атмосфері 
вітали переможців із присвоєнням почес-
ного звання. Це - лідери у навчанні, спор-
тсмени, шкільні та громадські активісти, 
переможці олімпіад, обласних, всеукраїн-
ських та міжнародних творчих конкурсів. 
Нагороди в номінаціях отримали:  «Кра-
щий у навчанні» - Трень Тетяна; «Літератор 
року» - Бричка Максим; «Журналіст року» 
- Штундер Ірина; «Активіст року» - Брич-
ка Максим; «Відкриття року» -Мазуркевич 
Костянтин; «Талант року» - Зуєва Тетяна 
(візуальне мистецтво), Тюпа В`ячеслава та 
Гордійчук Віталій (хореографія), Нерсесян 
Діана (музика); «Спортсмен року» - Чижов 
Андрій; «Творчий колектив року» - во-
кально-інструментальний ансамбль «Бар-
ви». За доброю традицією ведучими свя-
та були випускники нашої школи, а нині 
вчителі - Людмила Безугла, Ірина та Сергій 
Дишлові. «ЗІРКИ» та почесні стрічки дітям 
вручили голова Компаніївської селищ-
ної ради Олександр Маслюков, директор 
школи Наталія Потєхіна і вчителі школи. 
Щиро вдячні за чудові емоції організато-
рам та учасникам святкового заходу.

«Сокіл»  («Джура»)
15 травня розпочався районний етап Всеукраїнської військо
во-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»), який 
проходив у с. Губівка. У грі взяли участь 12 команд району. Пе-
реможцями змагань став рій «Сокіл» (КЗ «Компаніївське НВО»), 
які візьмуть участь в обласному етапі збору активістів. Також 
вітаємо команду Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ступенів за зайняте 4 
місце. Компаніївська селищна рада підтримає учасників  облас-
них змагань, частково виділивши кошти на придбання необ-
хідного обладнання для участі. Бажаємо соколятам перемоги!

«Калиновий спів»
У Кропивницькому відбулося урочисте відкриття 

щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу во-
кально-хорового мистецтва «Калиновий спів». Ком-
паніївський район представляли Яніна Бевзенко та 
народний аматорський вокальний ансамбль «Мар’їв-
чанка» (керівник Олександр Гасленко). Вітаємо учас-
ників та бажаємо їм невичерпного джерела творчості!

11 травня у місті Полтава 
пройшов чемпіонат Полтавсь-
кої області з Таеквон-до ІТФ. 
Участь у змаганнях взяли 350 
таеквондистів із семи команд. 
Кіровоградську область від 
Компаніївської ОТГ представ-
ляли Панова Анна, Кінша На-
зар, Чижова Вікторія, Петров 
Платон (тренер  Дмитро Садо-
вий). Дякуємо спортсменам та 
тренеру за участь у змаганнях 
та бажаємо подальших успіхів і 
нових феєричних перемог.
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АКТУАЛЬНО
У весняно-літній період багато хто з мешканців Компаніївки 
звик поливати власні городи чи квітники. Як правило, це стає 
помітним для кожного користувача мережі водопостачання, 
адже тиск води у кранах катастрофічно падає. Ми щороку 
звертаємося до людей із проханням не використовувати пит-
ну воду з мережі для поливу городів. Та, на жаль, ніякі пере-
конання не допомагають. Ось і виходить, що через дії одних 
користувачів, страждають інші. Люди обурені, більшість із 
них вважає, що влада просто не береться вирішувати дане пи-
тання, адже проблема існує не один рік. Та чи справді в усьому 
винна місцева влада?
СКП «Компаніївське» та Компаніївська селищна рада постій-
но працює над покращенням якості та збільшенням кіль-
кості питної води, якою наповнена мережа водопостачання. 
У районі вулиці Тополина, об’їзної дороги селища Компаніївка 
збудовано нові (додаткові!) артезіанські свердловини  водопо-

стачання. Щодо якості питної води у  свердловинах, то всі по-
казники знаходяться в межах норми.
Наразі всі насосні станції на артезіанських свердловинах пра-
цюють у штатному режимі на повну дозволену потужність 
для нашого населеного пункту (норма споживання води скла-
дає 300 м3/добу). Головною причиною нестачі води є викори-
стання її для поливу городів.
Повідомляємо Вам, що споживання питної води понад норми 
вважається видобуванням та веде за собою накладання знач-
них штрафних санкцій на СКП «Компаніївське». Чому одним 
вистачає води для того, щоб годинами поливати город, а ін-
шим немає й на особисту гігієну? Компаніївська селищна рада 
та комунальне підприємство закликають жителів Компаніїв-
ки, проявляючи взаємоповагу, раціонально використовувати 
воду лише на особисті потреби, а не для поливу городів!

Будь ласка, бережіть питну воду!

Запрошуємо на 
святкування 
Дня селища!

26.05.2019р.
Початок о 10:30
11:00 - урочиста частина
12:00 - виступ хедлайнера
           ВІА «Лєйся, пєсня»

Розважатимуть:
19:30 - «Єлисавет-Ретро»
21:00 - «BUZZOK»
Для малечі традиційно:
атракціони, морозиво, 

попкорн.

Міжнародний  день вишиванки
Школярі разом зі своїми творчими наставниками Яніною Мо-
роз та Світланою Полтавець на Міжнародний день вишиван-
ки «одягнули» у вишиванку всю нашу Україну і, звичайно ж, 
прикрасили наше селище. Дякуємо за проявлену креативність! 
Підтримаймо традицію прикрашати символічну карту України 
згідно з тематикою!

«Дбаємо про своє майбутнє!»
Учні Компаніївської ЗШ І-ІІ ступенів, що давно зарекомендували себе активними, свідомими 

і працьовитими, провели акцію «Дбаємо про своє майбутнє!». Школярі упорядкували ділянки 
навколо дерев, висаджених у День довкілля, полили їх, висадили квіти на клумби біля школи.
Кожен із нас хоче жити серед краси, яка, крім естетичного задоволення, приносить різносто-

ронню користь. Любов до прекрасного  прививає своїм учням педагогічний колектив цього 
навчального закладу( директор Луговська Валентина Василівна. ). Весняна природа, цілюще 
повітря, корисна праця – все це надихає творити добрі справи. Участь у такій акції є важливою 
ще й тим, що діти, працюючи, переймаються і своїм майбутнім, і майбутнім свого селища, а, 
значить, і майбутнім України. Нехай краса зелених насаджень милує око кожному перехожому 
й дарує радість та хороший настрій. Вдячні учням за благородну справу! Долучайтеся, оберігай-
те та примножуйте природне  багатство!


