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Про підсумки 
виборів

23 січня на черговій 34 
сесії Компаніївської се-
лищної ради 8 скликання 
голова Компаніївської 
територіальної виборчої 
комісії Дубова Тетяна 
Анатоліївна оголосила 
інформацію про підсум-
ки виборів депутатів се-
лищної ради. Прийнято 
до відома факт початку 
повноважень депутатів 
Компаніївської селищної 
ради 8 скликання по 25, 
26 округах: №  25 - Чабан 
Наталія Володимирівна; 
№  26 - Федоренко Олек-
сандр Петрович. Депута-
ти будуть представляти 
Софіївський старостин-
ський округ Компаніївсь-
кої ОТГ. Після приєд-
нання збережено робочі 
місця, передбачені в штаті 
селищної ради.

Компаніївський

Урочистості до Дня Соборності
22 січня 2020 року біля Монументу патріотам України відбулися урочисті заходи з нагоди Дня Собор-

ності України, в яких взяли участь представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, громадськість селища. З вітальним словом виступили директор Першотравенської ЗШ, учас-
ник антитерористичної операції Петро Ващеня, чемпіонка України та світу з Таеквон-до ІТФ Наталія Ко-
нюх. По завершенню урочистостей поклали квіти до Монументу патріотам та до погруддя Т.Г.Шевченка.



Експрес-новини Освіта на новий лад
ПРИЙНЯТО НОВИЙ ЗАКОН  

“ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ” 
Педагогічна інтернатура, контракти для 

директорів та вчителів на пенсії, учнівське 
самоврядування, можливості для створен-
ня справжньої старшої профільної шко-
ли, можливість для учнів обирати свою 
освітню траєкторію, фінансова автономія 
шкіл, більше можливостей для професій-
ного зростання та збільшення зарплат 
вчителів. Все це та інші новації передбачає 
новий Закон “Про повну загальну середню 
освіту”, що був прийнятий Верховною Ра-
дою України 16 січня 2020 року. Документ 
підтримали 327 народних депутатів.

“Цей Закон – це нові можливості для 
наших учнів, вчителів та освітніх управ-
лінців, а також гарантії для батьків. Закон 
“Про повну загальну середню освіту” – це 
реальні інструменти, які допоможуть вті-
лити реформу. Попереду багато кропіткої 
роботи, ми до неї готові. Але нас замало, 

реальна школа – це не стіни і не закони, 
а перш за все вчителі, батьки та учні. Я 
закликаю всіх нас не зупинятися і разом 
працювати над побудовою Нової україн-
ської школи – вона залежить від кожного 
із нас”, – відзначила Міністр освіти і науки 
України Ганна Новосад.

Якими є основні новації Закону для 
УЧНІВ? Гарантії рівного доступу до 
освіти. Так, Закон гарантує зарахування 
дітей до початкової школи без жодних 
конкурсів, при цьому заклад має бути 
територіально доступним для дітей не-
залежно від їхнього соціального стату-
су чи місця народження.  Інклюзивність 
– тобто можливість дітям з особливими 
освітніми потребами навчатися в звичай-
них школах за власною освітньою траєк-
торією – також передбачена документом і 
гарантується учням.

Бюджет громади 2020
При затвердженні селищного бюджету 

на 2020 рік, в першу чергу забезпечено ко-
шти на захищені видатки бюджету: випла-
ту заробітної плати працівникам, оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв, по-
точні трансферти населенню та ін. Дя-
куючи депутатам, передбачено кошти на 
завершення капітального ремонту дороги 
вулиці Вишнева, який буде продовжено з 
настанням сприятливих погодних умов. 

До уваги платників  
податків

З 3 січня 2020 року змінилися реквізи-
ти рахунків для зарахування надходжень 
до державного та місцевих бюджетів. Де-
тальніше можна ознайомитися на сайті 
Компаніївської селищної ради в розділі 
«Нові бюджетні рахунки» (http://www.
kompanievska-selrada.gov.ua/index.php/
novi-biudzhetni-rakhunky).

Проїзд пільговиків  
залишається незмінним
В період першого кварталу 2020 року 

пільговий проїзд населення громади за-
лишається незмінним. А починаючи з  
1 квітня 2020 року за наявності коштів 
у селищному бюджеті, буде розглянуто 
можливість зменшити вартість проїзду 
або взагалі зробити його безкоштовним.  

Першотравенський СБК 
буде з теплом

Депутатами селищної ради виділено 
кошти у сумі 175 тис. грн. на реконструк-
цію котельні Першотравенського СБК, за 
зверненням Першотравенської ініціатив-
ної групи, які вже багато чого зробили для 
села.

Компаніївська ОТГ у топ-10
Компаніївська об’єднана територіаль-

на громада посіла шосте місце в рейтингу 
інституційної спроможності і сталого ро-
звитку малих та середніх громад Кірово-
градської області станом на 1 січня 2020 
року.

Методичний марафон в Голубієвичах
10 січня в Голубієвицькій ЗШ 

І-ІІІ ст.. відбувся методичний 
марафон 2020 «Формування 
інноваційного освітнього сере-
довища закладу освіти шляхом 
реалізації сучасних педагогіч-
них технологій». Для вчителів 
Компаніївської ОТГ було про-
ведено майстер-класи, тренін-
ги, творчі майстерні, вітальні, 
спортивні розваги, панувала 
дружня, тепла атмосфера.
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З ювілеєм!
14 січня свій 85-річний ювілей відзначила жи-
телька селища Компаніївка, ветеран праці 

Симоненко Валентина Іванівна. 
Ювілярка вже понад 18 років є активною 

учасницею ветеранської організації та хору 
«Ветеран», має Почесні грамоти за трудові 

досягнення. 
Привітав іменинницю з поважним ювілеєм селищний 

голова Олександр Маслюков, побажав міцного здоров’я, 
життєвого оптимізму, 
бадьорості духу та благо-
получчя, а також вручив 
подарунок і квіти. Вален-
тина Іванівна дуже зраділа 
гостям і подякувала за 
увагу та теплі привітання.
Вам 85, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа 

молода?!
Хай доля дарує Вам 

доброго віку,
Щоб втіхи і радості 

було без ліку,
Хай обминають невдачі 

і грози,
Хай тільки від сміху 

з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси 

і води,
Бадьорість і радість хай 
                                  будуть завжди!
Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

«Освітня стратегія громади»
У Компаніївській ОТГ обговорили шляхи розвитку освітньої мережі

16 січня в приміщенні Ком-
паніївської селищної ради відбулася 
зустріч представників дошкільної, 
шкільної та позашкільної освіти, 
органів місцевого самоврядування, 
депутатів, школярів Компаніївської 
ОТГ з експертом Інною Білик в рам-
ках програми DOBRE.
На початку заходу до присутніх звер-
нувся селищний голова Олександр 
Маслюков, який наголосив, що тема 
«Освітня стратегія громади» є надз-
вичайно актуальною для розвитку за-
кладів освіти нашої громади. Та, аби 
робота відбувалась якісно і систем-
но, всі учасники освітнього процесу 
повинні об’єднати зусилля. Присутні 
обговорили основні напрямки робо-
ти, ділилися думками, дискутували, 
працювали в групах. Надалі плануєть-
ся створення робочої групи щодо ро-
зробки стратегії розвитку освіти у 
Компаніївській ОТГ. Вдячні експерту 
за цікавий тренінг та всім учасникам.

ВПЕВНЕНИМИ КРОКАМИ  
ДО РОЗБУДОВИ МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇВСЬКОЇ  

ГРОМАДИ
24 січня у Компаніївській громаді відбулася презентація ре-

зультатів дослідження щодо потреб молоді віком від 14 до 35 
років. У полі зору молодіжних працівників та працівниць - аналіз 
молодіжного паспорту громади. 

Дослідження проводила команда молодіжних працівників та 
працівниць у рамках домашнього завдання після базового тренінгу 
«Молодіжний працівник в ОТГ». У презентації активну участь взя-
ли представники органів місцевого самоврядування, освітянський 
актив Компаніївського НВО, представники учнівського парламен-
ту, ініціативних груп та місцевих ГО. Цікавою для учасників стала 
онлайнова карта «Молодіжна інфраструктура Компаніївської гро-
мади». Її розробниці планують продовжити роботу над розширен-
ням інформації та поглибленим аналізом всіх об’єктів, аби створи-
ти максимально повну картинку наявної бази для розвитку молоді. 
Важливою частиною зустрічі стала презентація дослідження юних 
детективів Компаніївської громади, яке провели Вячеслава Тюпа, 
Ярослава Дишлова та Олена Ващенко.
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Оголошується підготовка до набору  
на навчання до вищих військових 

навчальних закладів україни на 
2020 рік

Запрошуємо на навчан-
ня до вищих військових 
навчальних закладів, що 
здійснюють підготовку вій-
ськових фахівців, громадяни 
України, які здобули повну 
загальну середню освіту, 
успішно пройшли вступні 
випробування та відповіда-
ють установленим вимогам 
проходження військової 
служби:

– особи віком від 17 до 21 
року, в тому числі ті, яким 17 
років виповнюється в рік за-
рахування на навчання;

– особи віком від 23 до 
30 років учасники АТО, які 
мають бажання продовжити 
військову службу в якості 
офіцера;

– мають задовільний стан 
здоров’я.

Бажаючим навчатися у 
вищих навчальних закла-
дах МО України  необхідно 
подати особисто заяву до 
Компаніївського районного 
військового комісаріату. 

Телефон для довідок: 
0987855393, 0951878680, 

0664237510.

Звернення начальника Компаніївського РС  
У ДСНС України у Кіровоградській області!

Шановні громадяни, прошу вас неухильно дотримуватись правил 
пожежної безпеки під час користування електроприладами, не допу-
скати перенавантаження електромережі та бути обережними під час 
використання газових приладів та пічного опалення. 

Протягом січня працівниками Компаніївського РС УДСНС Украї-
ни в області проводиться ряд роз’яснювальних робіт щодо безпеки 
перебування на кризі, зимової риболовлі, правил пожежної безпеки в 
побуті та здійснюються перевірки інспекторським складом навчаль-
них закладів Компаніївського району щодо дотримання (недопущен-
ня) та контроль за усуненням порушень ППБ. Недбале відношення 
до елементарних правил поведінки тягне за собою трагічні наслідки. 
Будьте обережні!

Ярослав Гайдуков

Вулицями 
Компаніївки

Сьогодні ми завершуємо нашу уявну подо-
рож вулицями лівобережної частини нашого 
селища. В попередніх публікаціях розповіда-
лось про вулиці Перемоги, Шевченка, Пар-
кову, Вишневу. Переважна більшість інших 
вулиць починали збудовуватись приватними 
житловими будинками на початку 50-х років 
минулого століття. Тому відзначимо лише 
цікаві факти на деяких з них. Вулиця Друж-
би (раніше носила назву вулиця Чапаєва) теж 
забудовувалась в 50-і роки минулого століття. 
Але ще в позаминулому столітті тут прохо-
дила дорога в напрямку Єлисаветграда. Так 
от, як ми вже знаємо з попередніх публікацій, 
першою вулицею в селищі була вулиця Пере-
моги. Тому дорога з центру села в напрямку 
Єлисаветграда йшла по цій вулиці, потім по-
вертала праворуч (де починається провулок 
Шевченка), і майже відразу ліворуч на місток 
через балку. Далі була грунтова дорога, в ті 
часи ніякої вулиці звичайно ще не було. А не-
подалік будівлі нинішньої ветлікарні дорога 
розгалужувалась в 3-х напрямках на с. Роз-
долля, Єлисаветград, Бобринець. Біля цьо-
го розгалуження доріг в 1905 році на кошти 
поміщиків Бракера і Костирка, а також па-
рафіян був збудований храм Свято-Покровсь-
кої церкви. Фактично будівля раму розташо-
вувалась між Компаніївкою та Роздоллям. В 
30-х роках минулого століття будівля церкви 
була зруйнована і розібрана. Ще один цікавий 
факт з історії вулиці Тополина (раніше носила 
назву Фрунзе). На початку 50-х років минуло-
го століття вулиця починалась біля провулка, 
який з’єднує її сьогодні з вулицею Шевченка, і 
йшла в північному напрямку до балки. В про-
тилежному напрямку вулиці не було, тому що 
там був шкільний сад. А в 1965 році, коли був 
відновлений Компаніївський район, вирішили 
продовжити вулицю в південному напрямку і 
з’єднати з вулицею Парковою. Там були збудо-
вані двоповерхові багатоквартирні житлові. 
Сьогодні вулиця Тополина добре благоустроє-
на. Проїзна частина будинки і дитячий садок 
вулиці заасфальтована, є тротуар. В нічний 
час вулиця добре освітлюється.

Олександр МЕЛЬНИКОВ
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Щастя у простих речах  

Організація Інклюзивного простору позитивно впливає на фізичний та психологіч-
ний розвиток дітей з інвалідністю, їх здоров’я, формування особистості, сприяє їх со-
ціалізації та соцадаптації. Спільні інклюзивні заняття дають можливість розвиватися 
дітям з особливими потребами наслідуючи звичайних діток та співпрацюючи з ними, 
стираючи кордони сприйняття відмінностей та виховуючи толерантність і чуйність між 
дітьми. Минулого тижня фахівці комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
тепло зустрічали особливих дітей із Компаніївки. Малеча разом з працівниками закладу 
та керівником районного осередку ГО «Серце матері» Іваном Лушним вчилися малюва-
ти нетрадиційною технікою за допомогою манної крупи, яка позитивно позначається на 
розвитку дрібної моторики пальців, тактильних відчуттів, мислення, фантазії. Заняття 
було цікаве і захоплююче, діти з посмішкою на обличчі весело проводили час та залюб-
ки демонстрували свої досягнення. Подібні заходи дають можливість особливим дітям 
відчувати себе щасливими. Дякуємо організаторам та учасникам за таку можливість!

Обережно грип!
Грип – це високозаразне вірусне 

захворювання з можливістю тяж-
ких ускладнень та ризиком смерті.

Грип має симптоми, схожі з ін-
шими гострими респіраторними 
вірусними інфекціями (ГРВІ), але 
є набагато небезпечнішим. Тому 
перші ж симптоми ГРВІ вимагають 
особливої уваги.


