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Під час урочистостей тра-
диційно були відзначені ак-
тивні представники громади, 
учасники АТО, найменший 
житель, іменинники та под-
ружня пара. Своїми піснями 
звеселяли душу односельцям 
вокальні колективи та ама-
тори, радували запальними 
танцями діти. На території 
будинку культури діяла 
виставка-ярмарок виробів 
майстрів народних промис-
лів та декоративно-ужитко-
вого мистецтва. Справжнім 
сюрпризом для наймолод-
ших жителів Живанівки став 
великий смачний торт, а дорослі сма-
кували польовою кашею. Завершила-
ся святкова програма вечірньою дис-
котекою. 

Дякуємо всім, хто завітав, 
сподіваємося, що свято вдалося і за-

лишило по собі лише теплі та приємні 
спогади. Хочемо висловити щиру по-
дяку організаторам і учасникам захо-
ду, депутатам селищної ради Павлу 
Прищепі та Анні Фроловій за постій-
ну допомогу і підтримку, а також всім 
причетним. 

Схиляємо голови перед подвигом захисників
День захисника України - це 

свято мужності та героїзму. І 
не випадково воно символіч-
но об’єднане з вшануванням 
українського козацтва та По-
крови Пресвятої Богородиці, які 
символізують зв’язок поколінь 
та давню історичну традицію. 
Низький уклін нашим ветера-
нам і тим, хто несе нелегку вій-
ськову службу. Схиляємо голови 
перед подвигом захисників. Віч-
на пам’ять загиблим героям, які 
поклали життя за незалежність 
та суверенність нашої країни. 

11 жовтня з нагоди відзна-
чення Дня захисника України 
у Компаніївському районно-

му Будинку культури відбувся 
урочистий захід за участю вій-
ськовослужбовців, представ-
ників трудових колективів, 
жителів та гостей селища. Усіх 
присутніх привітали селищ-
ний голова Олександр Маслю-
ков та військовий комісар 
Компаніївського районного 
військового комісаріату Сергій 
Творогов, побажали міцного 
здоров’я та незламної віри у 
перемогу, а також щастя, миру 
і злагоди в кожну оселю. Війсь-
ковослужбовцям було вручено 
почесні грамоти та відзнаки за 
професійне виконання служ-
бових обов’язків, особистий 

внесок у захист суверенітету, 
територіальної цілісності та 
незалежності нашої держави. 
Після нагородження відбув-

ся концерт, який підготували 
працівники Компаніївського 
РБК. Дякуємо організаторам 
та всім учасникам заходу!

Міцніє та повниться наша громада
Відповідно до рішення Центральної виборчої комісії, 22 грудня 2019 року відбудуться додаткові вибори 

депутатів до Компаніївської селищної ради від Софіївського старостинського округу. 

12 жовтня яскраво та весело відлунав день на-
родження села Живанівка. Насичена святкова 
програма зібрала велику кількість жителів та го-
стей в Живанівському сільському Будинку культу-
ри. З найщирішими привітаннями звернулися до 
присутніх селищний голова Олександр Маслюков 
та депутатка селищної ради Анна Фролова. 

Живанівка гучно відсвяткувала іменини



Учителю, 
 низький тобі уклін!Експрес-новини

Під час тридцятої сесії се-
лищної ради затверджено План удо-
сконалення надання послуги «Утри-
мання та ремонту доріг та тротуарів 
Компаніївської селищної об’єднаної 
територіальної громади Кіровоград-
ської області на 2019–2024 роки», ро-
зроблений робочою групою в рамках 
програми DOBRE за фінансової під-
тримки USAID. Детальніше ознайо-
митися з рішенням № 679 можна на 
сайті Компаніївської селищної ради в 
розділі «Рішення сесій».

***
Компаніївська ОТГ активно пере-

ходить на альтернативне опалення. 
Уже підходить до завершення рекон-
струкція котельні Першотравенської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. 
Встановлено два нових твердопалив-
них котли для паливних гранул (пе-
летів); замінено мережу теплотраси 
від котельні до школи, обладнання та 
внутрішню мережу будівлі; виконано 
поточний ремонт з влаштуванням 
складського приміщення для пелетів 
в котельні. На даний час тривають 
випробувальні роботи для введення 
об’єкта в експлуатацію. Кошторисна 
вартість будівництва становить 1 млн. 
488 тис. 600 грн., з яких 1 млн. 447 тис. 
грн. фінансується за рахунок держав-
ної субвенції на розвиток інфраструк-
тури ОТГ, 41 тис. 600 грн. - з місцевого 
бюджету.

***
Найближчим часом працівники Го-

лубієвицького старостинського округу 
переїдуть до будівлі, яка була збудо-
вана для дитячого садка, ніколи не 
використовувалася за призначенням і 
давно стояла порожньою. Приміщен-
ня відремонтовано та облаштовано, 
встановлено систему обігріву. Там 
вдосталь вільного місця, тому віль-
но розмістяться бібліотека, громад-
ський простір, комунальна служба і, 
можливо, пошта. Оскільки споруда 
знаходиться у центрі села, для жи-
телів переміщення важливих об’єктів 
буде доцільним та зручним. Колишня 
будівля сільської ради буде викори-
стовуватися, як тимчасове житло для 
приїжджих фахівців (сімейного ліка-
ря, вчителів і т.д.).

***
З 15 жовтня 2019 року в закладах 

та установах Компаніївської ОТГ 
розпочався опалювальний сезон. Всі 
заклади освіти та культури, кому-
нальні підприємства,  що знаходяться 
на території Компаніївської селищної 
ради, готові до роботи в осінньо-зи-
мовий період 2019-2020 рр. Після 
проведення торгів через систему 
електронних державних закупівель 
ProZorro та укладання договору заку-
плено паливні гранули (пелети), ву-
гілля, дрова. А для КЗ «Компаніївське 
НВО» до кінця опалювального сезону 
передбачено кошти у сумі 200 тис.грн. 
Температурний режим у школах, ди-
тячих садочках буде забезпечено від-

повідно до встановлених 

Всіх, завдяки кому 
злітають в небо літаки, 
будуються міста, здій-
снюються відкриття і 
входять в життя нові 
технології, всіх, хто тер-
пляче вів за руку і до-
помагав робити перші 
кроки до знань, вітаємо 
з чудовим святом — 
Днем вчителя. Сердеч-
на подяка і шана вам за 
розумне, добре, вічне. 
Всі квіти світу — до 

ваших ніг. Щастя вам, 
терпіння, сили і благо-
получчя, дорогі вчителі.

Дякуємо всім пра-
цівникам освіти за ви-
соке служіння обраній 
справі, мудрість і тер-
піння, натхненну, са-
мовіддану й невтомну 
працю та беззапереч-
ний талант. Бажаємо 
міцного здоров’я, до-
бра, достатку і про-
цвітання! 

 У Першотравенці ночі стали світліші
Нещодавно у селі Першотравенка Ком-

паніївської ОТГ на вулицях Молодіжна та 
Миру (частково) з’явилося модернізоване 
вуличне освітлення. Всього встановлено 19 
сучасних якісних та економних LED-світиль-
ників.

На даний час розробляється проектно-ко-
шторисна та технічна документація на вста-
новлення нових світлоточок в цьому ж селі - 
по вул. Перемоги, Гагаріна та Миру (повністю). 
Тепер жителям села буде безпечніше пересува-
тися вулицями в темну пору доби.

Діалоги про Україну: Земельна реформа 
10 жовтня у Кропивницькому відбувся перший земель-

ний форум, на якому говорили про впровадження земельної 
реформи. Зустріч відбулася в рамках програми «Діалоги про 
Україну», метою якої є діалог влади та суспільства, у резуль-
таті чого має бути напрацьована спільна позиція та спільні 
рішення на тему земельної реформи. Відзначимо, що уряд 
планує запустити реформу за рік, з 1 жовтня 2020 року. На що 
в проєкті бюджету на наступний рік передбачали 4,4 млрд грн.

На зустріч прибули за-
ступник міністра розвит-
ку економіки, торгівлі 
та сільського господар-
ства Тарас Висоцький та 
уповноважений президен-
та із земельних питань Ро-
ман Лещенко.

Серед головних пріори-
тетів реформи є:
  дерегуляція з питань 

землеустрою, реформа Дер-
жгеокадастру та всієї системи 
управління земельними ре-
сурсами;
значне передання повно-

важень з управління землею 
до ОТГ та місцевих рад;

 забезпечення фермерів 
достатнім фінансуванням на 
купівлю землі та інші потре-
би свого розвитку;
 антирейдерська рефор-

ма.
В рамках заходу було роз-

лянуто та обговорено наступ-
ні питання:
  складові земельної ре-

форми та строки її проведен-
ня;
 уроки уряду для забез-

печення малих та середніх 
фермерів доступу до фінан-
сування;
 забезпечення справед-

ливого розподілу державної 

підтримки серед агровироб-
ників;
 боротьба з рейдерством 

як передумова ефективного 
розвитку земельних відно-
син;
 передача ОТГ функції з 

управління землями;
 захист прав власників 

паїв;
 презентація «Гарячої 

лінії» уряду та сайту по зе-
мельній реформі.

Довідково: програма 
«Діалоги про Україну» розпо-
чата командою президента 
Володимира Зеленського. По-
садовці Офісу президента, 
урядовці, народні депутати 
проводитимуть зустрічі 
у регіонах країни, під час 
яких обговорюватимуть з 
представниками місцевого 
самоврядування та громад-
ськістю ключові питання ро-
звитку держави.



День ветерана та Міжнародний день людей похилого віку

Кошти на стерилізацію 
безпритульних тварин 

виділено
Після розгляду електронної петиції до 

Компаніївської селищної ради «Про ви-
ділення коштів для обладнання пункту 
та оплати послуг по стерилізації безпри-
тульних тварин» на сесії виділено кошти 
у сумі 5 тис. грн. Будівлю колишньої ла-
бораторії Компаніївської районної лікар-
ні ветеринарної медицини облаштували 
як пункт стерилізації. 8 жовтня 2019 року 
оглянуто місця перебування безпритуль-
них тварин на території Компаніївки та 
здійснено попередній перелік тварин, 
яких можна вважати безпритульними. 
Цього ж дня за підтримки Компаніївсь-
кої селищної ради, організації по захи-
сту тварин «БІМ», ветеринарного лікаря 
Олександра Сухацького, ініціативної 
групи «Вірний друг», було проведено 
першу операцію по стерилізації та позна-
чено собак бірками, після реабілітації (7 
днів) проведено вакцинацію проти ска-
зу. Згодом дані буде внесено до Реєстру 
стерилізованих та вакцинованих тварин. 
Наголошуємо, що відповідно до Закону 
України «Про захист тварин від жорсто-
кого поводження» безпритульні тварини 
— домашні тварини, що залишилися без 
догляду людини або утворили напіввіль-
ні угруповання, здатні розмножуватися 
поза контролем людини. Прохання до 
жителів громади повідомляти про міс-
ця перебування безпритульних тварин. 
Проведення операцій по стерилізації та 
вакцинації планується протягом жовт-
ня-листопада 2019 року. 

#Громадські Ініціативи 
України

Команда Агенції сталого розвитку «Хмарочос» здій-
снила медійний та освітній десанти до Компаніївської 
громади. 26 вересня тут відбулися події в рамках проекту 
«Голос громади у місцевому самоврядуванні».

Зокрема у Першотравен-
ській школі було проведено 
на запрошення Першотра-
венської ініціативної групи 
#ОбіцялиЗробили майстер-
ню флікерів та безпековий 
мітап, на якому було прого-
ворено ряд тематичних пи-
тань щодо безпеки дорож-
нього руху у громаді.

На зустрічі із вчителя-
ми школи Сергій Ткаченко 
розповів про проєкт «Голос 
громади у місцевому са-
моврядуванні». Темою роз-
мови став громадський ак-
тивізм та роль громадських 
ініціатив у розвитку грома-
ди, інструменти участі, які 
можуть використовувати 
громадяни, аби робити свою 
громаду дієвішою.

Аби надихати громаду на 

добрі вчинки та ініціативи,  
було знято тематичний сю-
жет про Першотравенську 
ініціативну групу, яка в рам-
ках ініціативи #ОбіцялиЗ-
робили згуртувалася навко-
ло ідеї облагородження 
автобусних зупинок, толок 
тощо. Саме за ці добрі змі-
ни для громади ініціативна 

група отримала відзнаку на 
Фестивалі добрих практик в 
рамках проекту «Голос гро-
мади в місцевому самовря-
дуванні».

Того ж дня в громадсько-
му просторі Голубієвицької 
сільської бібліотеки відбу-
лася зустріч з представника-
ми Громадської організації 
#Агенція сталого розвитку 
«Хмарочос»#. На захід були 
запрошені учні 10-11 класів 

Голубієвицької ЗШ I-III сту-
пенів, представники Ком-
паніївської селищної ради, 
староста, громадськість. 
Зустріч відбулася в рамках 
проекту «Бібліотека згур-
товує громаду» програми 
#USAID «Децентралізація 
приносить кращі результати 
та ефективності»(#DOBRE). 
Говорили на різні теми, 
зокрема, про організацію 
роботи з молоддю грома-
ди, створення Молодіжної 
ради, підвищення актив-
ності мешканців села для 
покращення умов розвитку, 
особливості населеного пун-
кту та багато іншого. Осо-
бливо цікавою для молоді 
виявилася інформація від 
представників Framestudio, 
щодо фото- та відеомон-
тажу, інформування насе-
лення через засоби масової 
інформації (ЗМІ, соціальні 
мережі).

Для всіх присутніх та го-
стей учні продемонструва-
ли захоплюючу онлайн-гру 
«Моя Громада», де кожен 
гравець міг відчути себе в 
ролі голови ОТГ та вирішу-
вати важливі для громади 
питання. Правила гри до-
сить прості. Можете зіграти, 
посилання на гру тут http://
game.myhromada.info/

Проект «Голос громади в 
місцевому самоврядуванні» 
Програми USAID «Децен-
тралізація приносить кращі 
результати та ефективність» 
(DOBRE). У Кіровоградсь-
кій області партнерами Про-
грами є Спілка «Громадські 
ініціативи України» та Аген-
ція сталого розвитку “Хма-
рочос”.

Люди похилого віку - мудрості стигла пора, 
спогадів миті без ліку, роки по вінця добра...

З нагоди відзначення Дня ветерана та Міжнарод-
ного дня людей похилого віку в Компаніївці відбувся 
святковий концерт за участі членів Компаніївської 
об’єднаної селищної ветеранської організації при 
ОТГ, яких запросила голова ветеранської організа-
ції Жанетта Попова. Віршовані привітання, найкра-
щі композиції від хорового колективу «Серпанок», 
ансамблю Компаніївського РБК «Черешеньки», 
вокальної групи «Терниця», музичний подарунок 
студента ІІІ курсу Компаніївського коледжу вете-
ринарної медицини БНАУ Олександра Євстратенка 
викликали справжній шквал емоцій у присутніх. А 
завершилося святкування традиційним частуван-
ням солодощами за великим столом. Захід проведе-
но за підтримки голови Компаніївської ОТГ Олек-
сандра Маслюкова та депутатського корпусу, яким 
ветерани висловлювали щирі слова вдячності.
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АКТУАЛЬНО
Спартакіада школярів з футболу «Шкіряний м’яч»

У Компаніївській громаді значна увага 
приділяється розвитку спорту, про що від-
чить відкриття нових спортивних майдан-
чиків. З метою залучення більшої кількості 
дітей та молоді до занять фізичною культу-

рою та спортом 9 та 16 жовтня 2019 року 
в Компаніївці на новому міні-футбольному 
полі зі штучним покриттям відбулися зма-
гання з футболу на приз клубу «Шкіряний 
м’яч» у заліку територіальної Спартакіади.

У змаганнях брали участь команди 
школярів загальноосвітніх навчальних за-
кладів Компаніївської ОТГ у трьох вікових 
категоріях.

За результатами матчів у віковій кате-
горії 2007 р.н. першість здобули учні КЗ 
«Компаніївське НВО», другу сходинку по-
сіла команда Компаніївської ЗШ І-ІІ ст., а 
бронзу вибороли школярі Живанівської 
філії Компаніївського НВО.

Призові місця у віковій категорії 2008 
р.н. здобули: I місце – Голубієвицька ЗШ 
I-III ст., II місце – збірна команди Ком-
паніївської ЗШ I-II ст., III місце – збірна ко-
манди Першотравенської ЗШ I-III ст.

У молодшій віковій категорії: I місце – 
КЗ «Компаніївське НВО», II місце – Ком-
паніївська ЗШ I-II ст.

Після закінчення змагань переможцям 
вручили дипломи.

Дякуємо командам за участь та вітаємо 
переможців!

Організатор спартакіади - відділ освіти, 
молоді та спорту виконавчого комітету 
Компаніївської селищної ради.

«Молодь в лісах Європи»!
24-27 вересня в Чехії на базі туристичного 

центру біля селища Олшіна відбувся міжнарод-
ний конкурс «Молодь в лісах Європи», на якому 
Україну представляла команда юних лісівників 
– переможців національного відбору конкурсу 
- у складі Балабушки Вікторії, Штундер Ірини 
(вихованок учнівського лісництва «Зелена пла-
нета», що діє у зоні діяльності ДП «Компаніївсь-
кий лісгосп») та Крижановської Юлії (учениці 
учнівського лісництва «Підсніжники» ДП «Го-
лованівський лісгосп»).

Цього року участь в конкурсі взяли коман-
ди семи країн: Чехії, Естонії, Угорщини, Литви, 
Польщі, Румунії та України.

Конкурсна програма складалася із наступних 
обов’язкових завдань:
 презентація на тему «Ліс і вода», 
 тестові питання на лісівничу тематику;
 розважально-спортивні змагання. 
Вечір першого конкурсного дня було присвя-

чено знайомству команд різних країн у вигляді 
національної презентації.

Організаторами конкурсу було проведе-
но різноманітні розважальні ігри на свіжому 
повітрі, запропоновано творчі завдання з метою 
формування міжнародних команд, в перший 
день конкурсу проведено екскурсію навчальни-
ми корпусами та лабораторіями факультету лі-
сового господарства Празького університету. В 
останній день перебування в Чехії учасники та 
гості заходу мали можливість відвідати старо-
винне містечко-замок Чеський Крумлов.

Юні лісівнички Кіровоградщини гідно 
представили Україну на міжнародному рівні, 
виявивши високий рівень підготовки, про-
демонстрували свої знання, творчі здібності, 
кмітливість і винахідливість. Своїм виступом 

під час презентації та національного представ-
лення викликали захоплення і гучні оплески, 
отримали безліч компліментів на свою адресу 
не лише від організаторів, але й від команд-кон-
курентів.

Міжнародна команда, у складі якої працюва-
ла Крижановська Юлія, посіла друге місце. Усі 
учасники змагань отримали призи і подарун-
ки, які стануть їм в нагоді у справі поглиблення 
знань з природничих наук та в подорожах. Але 
головний здобуток – знайомство з особливостя-
ми природи інших країн, досвід спілкування з 
юними колегами-європейцями та нові друзі.

Висловлюємо велику подяку дівчатам за до-
стойне представлення нашої країни та бажаємо 
нових успіхів і досягнень!

На превеликий жаль, пішов із життя ветеран Великої Віт-
чизняної війни Кондрашов Федір Гурович - учасник бойових 
дій, людина честі й обов’язку. Його серце перестало битися на 
96-му році життя. Компаніївська селищна рада висловлює щирі 
співчуття рідним та близьким покійного.

Знову про проїзд 
пільговиків

З 1 листопада 2019 року тало-
ни на проїзд автобусним марш-
рутом Кропивницький-Черво-
новершка будуть видаватися на 
території автостанції в примі-
щенні зали очікування гро-
мадського транспорту. Графік 
роботи׃ з 8:00 до 16:00, обідня 
перерва з 12:00 до 13:00. 

Для більш ефективного ви-
користання коштів місцевого 
бюджету у Компаніївській гро-
маді запровадили талони на 
проїзд окремих категорій гро-
мадян. Почули безліч відгуків 
від громадян - як позитивних, 
так і нарікань. Звичайно, якщо 
дивитися поверхнево, то так, 
вартість проїзду для пенсіо-
нерів за віком збільшилася 
втричі. Але з погляду законо-
давства саме держава повинна 
була забезпечити пільговий 
проїзд, хоча кошти на це не пе-
редбачили. 

Тому Компаніївська селищна 
рада компенсує пільговий проїзд 
пенсіонерів наполовину, а окре-
мих категорій громадян повні-
стю. Просимо звернути увагу, 
що таке нововведення практи-
кується тільки другий місяць, 
можливо, будуть зміни у 2020 
році. Дякуємо за розуміння!


