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Компаніївський

Дорогі освітяни! Ветерани та сучасні майстри педагогічної праці Компаніївської 
громади! Щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем працівників освіти 

Бути вчителем – покликання душі, велике мистецтво й щоденна 
жертовна праця. Адже лише цю професію обирають серцем і зали-
шаються вірними їй назавжди.

Саме вчитель ще з дитин-
ства прищеплює нам любов 
до знань, сіє в дитячих сер-
цях зерна прекрасного, світ-
лого і вічного. Саме вчитель 

відкриває нам складний ду-
ховний світ буття, дає му-
дрі поради і настанови, які 
закарбовуються в пам’яті на 
все життя. 

Тож низький уклін вам, 
дорогі педагоги, за професіо-
налізм, витримку, терпіння, 
любов до обраної справи, са-
мовідданість і багатство душі. 
Хай засіяна невтомною працею 
освітянська нива дає багаті 
врожаї нових талантів, яскра-

вих особистостей та визначні 
перемоги й здобутки в житті.

Щиро вітаємо вас з про-
фесійним святом! Бажаємо мі-
цного здоров’я, щирої радості, 
безхмарних і благословенних 
днів, творчої наснаги та нових 
педагогічних звершень!

Діти - це наше майбутнє,  
наше продовження, наше натхнення

Вчителько моя,  
низький тобі уклін!

Напередодні Дня вчителя та з нагоди виходу на заслужений відпочинок 
не можна не відзначити людину з 50-річним стажем роботи, яка присвя-
тила своє життя благородній і затребуваній справі та заслуговує на слова 
глибокої подяки і шани, - вчитель вищої категорії, вчитель-методист, голо-
ва РМО вчителів української мови та літератури, керівник драматичного 
гуртка «Мовний дивосвіт» Недлінська Валентина Антонівна.

За високий професіоналізм, багаторічну та плідну педагогічну діяльність, 
внесок у розвиток освітньої галузі, досягнуті успіхи у справі навчання та ви-
ховання підростаючого покоління Валентина Антонівна нагороджена Грамо-
тою Компаніївської селищної ради. 

Шановна Валентино Антонівно! Бажаємо Вам натхнення та невичерпної 
життєвої енергії. Нехай кожен день дарує Вам лише гарні враження, соняч-
ні дні та позитивні емоції. Зичимо Вам міцного здоров’я, сімейного затишку, 
тепла, любові та благополуччя. Нехай рідні та близькі люди зігрівають Вас 
своїм теплом та любов’ю.
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Експрес-новини
На останній сесії селищної ради ви-

ділено кошти на:
- централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діа-
бет КНП «Компаніївська центральна 
районна лікарня Компаніївської рай-
онної ради Кіровоградської області» - 
10000,00 грн. (придбання інсуліну);

- засоби індивідуального захисту для 
медичних працівників КНП «Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги Ком-
паніївської районної ради» -  10000,00 
тис. грн.

***
З 1 вересня 2020 року відновлено на-

вчальний процес в закладах освіти ОТГ. 
Розпочалося навчання і в Компаніївській 
дитячій музичній школі з дотриманням 
карантинних заходів. Компаніївською се-
лищною радою забезпечено працівників 
засобами для дезінфекції, масками, за-
робітною платою. Вже другий рік поспіль 
стало гарною традицією використовува-
ти батьківську оплату за навчання вихо-
ванців закладу на оновлення матеріаль-
но-технічної бази, придбання музичних 
інструментів, забезпечення діяльності 
школи. Це стало можливим тільки після 
зміни засновника. До цього часу такого 
не було і всі кошти використовувалися 
на заробітну плату працівникам. Місце-
ва влада і надалі підтримуватиме розви-
ток талановитих дітей громади.

***
Після звернення жителів Компаніївсь-

кої громади до народного депутата 
України Ігоря Мурдія для передбачення 
коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення за-
ходів щодо соціально-економічного ро-
звитку окремих територій, за співфінан-
сування Компаніївської селищної ради 
перша частина коштів надійшла на 
єдиний казначейський рахунок. І вже 
найближчим часом розпочнеться ка-
пітальний ремонт вулиць Центральна 
(від будинку №45 до №81) та Перемоги в 
сторону с. Живанівка. Щиро дякуємо за 
співпрацю нашому депутату.

***
Підготовка освітніх закладів, закладів 

культури та комунальних установ Ком-
паніївської ОТГ до роботи в осінньо-зи-
мовий період 2020-2021 років прово-
диться в плановому режимі. З детальним 
звітом можна ознайомитися на офіцій-
ному сайті Компаніївської селищної ради 
в розділі «Рішення сесій», затвердженим 
на сесії ради.

Навчальний процес в умовах адаптив-
ного карантину: як працюють заклади 
освіти Компаніївської ОТГ 

Працівники навчальних закладів за-
безпечені засобами індивідуального за-
хисту всі заклади працюють з дотриман-
ням карантинних вимог.

Покращуємо стан  
водопровідних мереж 

В с. Першотравенка по вул. Перемоги збудовано нову систему водопостачання, прокла-
дено 1200 м водогону. Роботи відбулися на партнерських засадах співпраці Компаніївсь-
кої селищної ради, старости села та соціально відповідального бізнесу. Так, завдяки ТОВ 
«Марлен-КД» (директор Андрійчук Ігор Аркадійович) закуплено 1200 м пластикової 
водопровідної труби, селищною радою профінансовано за копку траншеї екскаватором 
- 1000 м, ФГ «Смоляр» - 200 м, а працівниками комунального підприємства виконано 
монтажні роботи. Слід зазначити, що водопровідна мережа не оновлювалася близько 35 
років. Підключено до водопостачання 20 житлових будинків. Дякуємо всім за співпрацю 
та допомогу!

Дотримуймося Правил  
благоустрою в громаді!

Відповідно до Правил благоустрою Ком-
паніївської селищної ради власники, користу-
вачі, балансоутримувачі зелених насаджень 
зобов’язані негайно видаляти аварійні, су-
хостійні дерева в разі, якщо стан їх загрожує 
життю та здоров’ю громадян. Працівники КП 
«Благоустрій смт Компаніївка» невідкладно 
вжили заходів для усунення такої небезпеки 
за адресою вул. Паркова 10 (неподалік площі) 
в селищі Компаніївка. Адже крони дерев нави-
сали над проїжджою частиною та пішохідни-
ми доріжками, створюючи загрозу для життя 
людей. Працівниками Компаніївського РЕМу 
ПрАТ «Кіровоградобленерго» оперативно про-
ведено зрізання аварійних сухостійних дерев та 
видалення аварійних гілок. Висловлюємо вдяч-
ність бригаді РЕМу за виконану роботу.

Звертаємося до всіх жителів громади, якщо 
ви помітили аварійно-небезпечні дерева або 
гілки на об’єктах благоустрою - територіях за-
гального користування - терміново зверніть-
ся до комунального підприємства або Ком-
паніївської селищної ради. Пам’ятайте, аби 
уникнути цих небезпек – не садіть дерева під 
лініями електропередач та вчасно обрізайте гіл-
ки дерев.
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Забезпечуємо сиріт 

житлом
У 2019 році дитина–сирота з Компаніївської громади отримала 

грошову компенсацію для придбання житла згідно Порядку та умов 
надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, на-
ближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженими 
постановою КМУ від 26.06.2019 №616 (зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877).

Умовою надання субвенції є перебування дітей на квартирному об-
ліку. Працівниками Служби у справах дітей Компаніївського виконав-
чого комітету вчасно поставлені на квартирну чергу діти відповідних 
категорій, проведено засідання комісії, зібрано документи. На період 
2019 року на обліку перебувало 12 дітей Компаніївської громади.

У 2020 році Служба у справах дітей керується Постановою №515 від 
01.06.2020 року (зміни) та організовує діяльність комісії  згідно Поряд-
ку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету. Наразі 
у списку на забезпечення житлом перебуває 19 дітей із Компаніївської 
ОТГ.

Комісією зібрано відповідні документи та надіслано розпоряднику 
субвенції за місцевими бюджетами вищого рівня для прийняття рішень. 
Обласна комісія розглянула подані документи та прийняла рішення, 
згідно якого до кінця 2020 року десять дітей-сиріт та позбавлених бать-
ківського піклування з нашої території отримають грошову компенса-
цію з метою придбання житла.

Грошова компенсація може бути використана на придбання жит-
лового приміщення в прийнятих в експлуатацію житлових будинках 
у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці в межах області 
протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок 
в уповноваженому банку.

Процедура визначення 
форми управління  
багатоквартирним  

будинком
Керівництвом Компаніївської селищної ради в смт Ком-

паніївка проведено консультації з співвласниками багато-
квартирних житлових будинків, де не створено ОСББ або 
не призначено управителя, щодо необхідності визначення 
форми управління багатоквартирного будинку відповідно 
до положень Закону України «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному будинку». 

Під час проведення зборів селищний голова Олександр 
Маслюков пояснив жителям вимоги Кодексу газорозподіль-
них систем та нової редакції Закону «Про житлово-кому-
нальні послуги» від 09.11.2017 року, адже газові мережі та 
газове обладнання – це об’єкти підвищеної небезпеки, вони 
повинні перебувати під постійним наглядом та потребують 
періодичного обслуговування.

Відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем 
роботи з технічного обслуговування та ремонту внутріш-
ньобудинкових газових мереж у багатоквартирному бу-
динку здійснюється на умові договору, укладеного між 
Співвласником та/або Управителем житла і суб’єктом, що 
має право на виконання таких робіт.

Після проведених консультацій з селищним головою, 
жителі деяких багатоквартирних житлових будинків вирі-
шили створити ОСББ, а в деяких визначено відповідальну 
особу для організаційних робіт з розмежування балансової 
належності та обстеження мереж.
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Професійне свято  

у рятівників
Ми впевнені, що під час небезпеки у нас є надійний тил – люди, які можуть професій-

но прийти на допомогу; люди, для яких творити героїчні вчинки – не випадковість, а 
щоденний обов’язок. В дійсності важко переоцінити важливість і значущість тієї спра-
ви, яку кожен день, кожну годину виконують рятувальники, ризикуючи власним жит-
тям. Тож від Компаніївської селищної ради та всіх жителів громади висловлюємо щиру 
вдячність «винуватцям» свята за професіоналізм, самовідданість та самопожертву під 
час виконання службового обов’язку. Бажаємо міцного здоров’я, побільше життєвих 
благ і якомога менше тривожних викликів.

Щоб не допустити пожеж,  
будьте пильними  

та обережними!
Останнім часом на території Ком-

паніївського району стрімко зростає кіль-
кість пожеж в екосистемах. Це зумовлено 
тим, що людська халатність та незнання 
елементарних правил пожежної безпеки 
на відкритих територіях призводять до 
масштабних пожеж, на гасіння яких необ-
хідна велика кількість сил та засобів.

Шановні громадяни! Дотримуйтесь 
правил пожежної безпеки поблизу лі-
сових масивів, на відкритих територіях. 
Пам’ятайте, що лише висока культура по-
водження з вогнем, дотримання правил 
пожежної безпеки позбавить вас від біди 
і страждань, що приносять пожежі. Будь-
те пильними та у разі виникнення пожежі 
негайно телефонуйте за номером Служби 
порятунку «101».

Якщо ви відпочиваєте на природі варто 
пам’ятати, що порушення правил пожеж-
ної безпеки несе загрозу навколишньому 
середовищу і становить небезпеку для 
життя людей.

Щоб уникнути лісових пожеж, дотри-
муйтесь наступних правил:

– не розводьте багаття у лісі, окрім при-
значених для вогнищ місць;

– не засмічуйте місце відпочинку;
– обгороджуйте та розчищайте місце 

розпалення багаття;
– не розводьте відкритий вогонь поруч 

із сухою рослинністю та господарчими бу-
дівлями;

– не розкидайте недопалки та сірники 
на суху лісову підстилку;

– стежте, щоб діти не бавилися з вог-
нем;

– не створюйте смітники в лісі та на 
прилеглих землях, тим більше, не підпа-
люйте їх;

– приберіть місце погашеного вогнища, 
переконайтесь, що горіння відсутнє.

Пам’ятайте, що за адміністратив-
ні правопорушення встановлено від-
повідальність.

25 серпня свій 
50-річний ювілей 
відсвяткувала завідуюча 
фельдшерським пунктом 

Першотравенського старо-
стинського округу 

Білоус 
Наталія Олексіївна. 
Староста Анатолій Томило 
від імені колективу передає 
іменинниці теплі вітання і 

дякує за плідну працю. Ком-
паніївська селищна рада та-

кож долучається до привітань 
та бажає ювілярці міцного 
здоров’я, щастя, радості, 

добра і благополуччя, злагоди 
і добробуту в оселі. 

Ветеран педагогічної праці 

Бафталовська  
Марія Петрівна 

16 вересня відсвяткувала свій 

80-річний ювілей. 
Все життя Марія Петрівна працю-

вала в школі вчителькою почат-
кових класів, з великою любов’ю 

навчала й виховувала своїх учнів. 
Щиро вітаємо іменинницю з поваж-

ним ювілеєм, бажаємо творчого нат-
хнення, здоров’я, родинного тепла і 

затишку! 


