Компаніївський

Вісник
Коротко

про головне

На території колишнього
полігону вже 1 червня розпочнуть будівництво одразу двох
сонячних електростанцій СЕС
Роздольна -1 та Роздольна-2.
Обидві СЕС матимуть потужність 150/35/10кВ.
Компаніївська об’єднана територіальна громада отримала
1 млн 140 тис. гривень субвенції з державного бюджету на
формування та розвиток інфраструктури.
Для потреб їдальні Голубієвицької
ЗОШ
закуплено
нову
електричну
плиту та двокамерний холодильник вартістю 17 і 10 тис.грн.
У с. Антонівка найближчими
днями встановлять новий ігровий майданчик для дітей, який
було закуплено за кошт ОТГ.
Мешканці райцентру і ближніх сіл скоро матимуть можливість підключитись до мережі швидкісного інтернету
«Шторм». Компанія вже почала
працювати над установкою відповідного обладнання.
У районному будинку культури планують встановити
систему
альтернативного
опалення на інноваційних
технологіях. Наразі ведуться
перемовини з підрядчиками
монтажної компанії.
Завдяки злагодженій роботі
ОТГ у селищі з’явилось ще дві
асфальтовані вулиці. Наразі
ремонтні роботи з укладки
асфальтного дорожного покриття у провулку Вишневому
та по вулиці Яновського знаходяться на завершальному
етапі.
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Свято патріотів:

Всеукраїнський «День вишиванки»

У Компаніївці 17 травня, з нагоди Всеукраїнського «Дня вишиванки» відбулась урочиста
хода під патріотичноим гаслом
«Вишиванка – єдність нації».

Очолена символом достатку
– короваєм, колона учасників
вбраних у вишитий одяг пройшла центральними вулицями
селища у супроводі святкового

маршу військового оркестру.
Учасниками патріотичного
флешмобу стали активні жителі громади, школярі, студенти, представники трудових колективів, керівництво району
та ОТГ, зокрема, і селищний
голова Олександр Маслюков
разом з членами виконавчого
комітету та частиною депутатського корпусу селищної ради.
В піднесеному святковою атмосферою настрої, учасники
заходу завершили урочисту
ходу біля Монументу Патріотам України флешмобом - «Ми
любимо Компаніївку», та масовим виконанням Державного
Гімну України. Такі акції не можуть залишити негатив у серці,

Гарно працюємо і відпочиваємо на користь громаді

19 травня у смт. Новгородка
Кіровоградської області Кіровоградська територіальна організація ВФСТ «Колос» проводила обласні спортивні серед
голів об’єднаних територіальних громад сіл і селищ, сільських та селищних голів і старост,
депутатів сільських, селищних і
районних рад області.
За результатами змагань у
підсумку команда Компаніївської ОТГ стала безперечним
чемпіоном та має наступні результати: Волейбол – І місце
(збірна депутатського корпусу); Гирьовий спорт – І місце
(Іван Лушний); Шахи – ІІ місце
(Євген Ткаченко); Настільний
теніс – ІІІ місце (Анна Фролова). - таки блискучі результати.

З цього приводу можемо сміливо пишатись своїми здобутками не лише у сфері місцевого
самоврядування, а й у створенні позитивного іміджу цілого

району на обласному рівні.
Далеко кожен населений пункт
має таку різнобічно активну
команду, яка навіть відпочиваючи приносить користь.
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Шануймо подвиг
ветеранів
День пам’яті та примирення
- пам’ятний день в Україні, що
відзначається щороку 8 травня
в річницю Перемоги над нацизмом у Європі.
8 травня, до ветеранів Великої Вітчизняної війни завітали голова Компаніївської ОТГ
Олександр Маслюков та голова
Компаніївської РДА Олександр
Мороз, щоб привітати з Днем
доблесті й героїзму – 73 річницею Великої Перемоги над
фашистськими
загарбниками. Подарунками та квітами
привітали Кондрашова Федора Гурійовича, Прокощенка
Олексія Антоновича, Хільченка
Василя Гуровича та Кравченка
Петра Демидовича.
На території Компаніївського
району залишилося дуже мало
живих героїчних учасників
Великої Вітчизняної війни. І з
кожним роком їх невблаганно
стає все менше і менше. Тож давайте разом шанувати подвиг
ветеранів, допомогати їм вусьому та хоч іноді відвідувати стареньких «просто так»!
Олеся Дончук

ОТГ в дії
Цей рік надзвичайно багатий
на здобутки для нашої школи.
І ці здобутки не лише в освітньому процесі. Нова огорожа
навколо шкільного подвір’я
стала приємним подарунком до
Дня вчителя.
А і ось нова приємність: на
харчоблоці встановлено витяжну систему, про яку багато
років мріяли наші кухарі, а головне – яка значно покращила
санітарно-гігієнічний стан харчоблоку.

Такі грандіозні зміни втілено
саме завдяки коштам об’єднаної територіальної громади, а
110 тис. грн, це досить значна
сума. Як бачимо, наперекір словам деяких скептиків, ОТГ діє, і
діє на результат. Щиро дякуюємо за турботу про діток.
Алла Шахназарова

«Мама» - цілий світ в одному слові
День Матері – одне з головних родинних свят, що відзначається у другу неділю
травня, одне з найбільш зворушливих свят, адже кожен
з нас з дитинства несе в душі
єдиний, неповторний образ
матері, яка завжди зрозуміє,
пробачить, приголубить і буде
щиро любити свою дитину.
11 травня, в урочистостях
присвячених
Дню
Матері
взяв участь секретар селищної ради Юрій Панасюк, який
від імені голови об’єднаної
територіальної громади Олександра Маслюкова, депутатського корпусу та від себе

особисто привітав зі святом.
«Що може бути святіше за
матір, за її любов, тепло та
надійну підтримку?! Все у наш
час тримається на родині, на
жінці. Усе найкраще, як і сам
рід людський, починається з
жінки-матері. На її мудрості
та терпінні тримається сім’я,
їй завдячують діти усіма своїми успіхами та перемогами!»,
- зауважив Юрій Іванович.
Слова ведучих перепліталися
поетичними рядками та віршами, в яких звучала хвала жінці,
оспівувалася мати-берегиня,
Матір Божа, кохана дівчина.
Офіційну частину продовжив

Все найкраще - дітям
До початку навчального року
у ДНЗ №1 буде введено в експлуатацію
модернізовану
кімнату дошкільної підготовки малюків. Реконструкцію
приміщення вже завершено –
встановлено енергозберігаючі
вікна та виконано косметичний
ремонт.
Реконструкція та забезпечення інноваційним обладнанням
кімнат дошкільної підготовки у
дитячих садочках - один з проектів відновлення інфраструктури Компаніївщини. Основної
метою проекту є реалізація
впровадження інноваційних
технологій у процес підготовки
дошкільнят. Наявність сучасно
обладнаних кімнат з інтерактивними дошками може забезпечити достатньо високий
рівень інтелектуального розвитку майбутнім школярам.
І подібні проекти повинні
впроваджуватись не лише у
містах, а й у маленьких селах.

За принципом ініційованої
Президентом України Петром
Порошенком децентралізації.
Компаніївська ОТГ вже на сьогоднішній день має достатньо
потужний потенціал у створенні найзручнішої та ефективної
інфраструктури у регіоні.
« Усе найкраще – дітям! По
завершенню реалізації проекту в ДНЗ №1, ми обов’язково
втілимо цю ідею й в інших садочках Громади. Що стосується
ДНЗ №2 - наразі весь потенціал кинуто на капітальний
ремонт покрівлі приміщення.
Садочок у с. Живанівка взагалі
плануємо перенести в один з
корпусів школи, і вже розробляємо проекнто-кошторисну
документацію, після чого будемо працювати над впровадженням модернізованої кімнати дошкільної підготовки
малюків» - зазначає голова
Компаніївської ОТГ Олександр Маслюков.

святковий концерт за участю
виконавців хорового колективу «Серпанок», вокальної
групи «Терниця», Оксани Антонової, які подарували гостям
свята незабутні вокальні номери. Для жителів таке свято
вже стало бажаним і традиційним, адже це не лише можливість відпочити, але й шанс
для гарного проведення часу.
Тетяна Вертянова

Субвенція для
ОТГ

Відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України про
затвердження розподілу обсягу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у
2018 році Компаніївська ОТГ
отримала 1мільйон 141.7 тис.
гривень.
Кошти цільового призначення будуть направлені на реалізацію проектів соціально-економічного розвитку громади,
а саме: 900.52 тисяч витратять
на капітальний ремонт вулиці Шкільна,і 58.5 на впровадження комплексної системи
роздільного збору твердих побутових відходів, 140 тис.грн.
піде на придбання машини, що
розкидає пісок МВУ-5 для Компаніївського КП «Благоустрій»,
і ще майже 42 тисячі гривень
витратять на придбання і установку садово-паркових меблів.

«ЕВРОПА» ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ!
Завершився місячник «За чисте довкілля».
Компаніївська ОТГ неодноразово організовувала суботники та запрошувала всіх
небайдужих жителів селища взяти участь
у прибиранні. Зокрема, мешканців селища
було запрошено приєднатись іі до акції «Ми
за чистий ліс», яка вже традиційно щовесни проходить на теренах селища, але чомусь
дуже мало відповідальних відгукнулись на
заклик. На жаль, значна частина людей байдуже ставиться до чистоти навколишнього середовища, залишаючи після пікніків
пляшки, пакети, одноразовий посуд та інший непотріб, якому місце на смітнику, а не
на лісовій галявині. І до прибирання під час
суботників, долучатись хочуть далеко не всі.

Саме тому, ще раз закликаємо мешканців до усвідомлення моральних цінностей, та просимо несмітити, зокрема і у місцях відпочинку. Вибираючись на
пікніккнік прихопіть з собою пакет для сміття, приберіть за собою та відчуйте себе європейцем!
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Що п’ємо, друзі?

Світовий запас прісної води
становить всього лиш 3 % , і
лише 0,003% з них не потребують очистки перед споживанням, хоча з кожним роком,
забруднення навколишнього
середовища зростає, і об’єм чистої води зменшується.
Вода з Артезіанської свердловини, яку вживаємо ми з вами,
за результатами досліджень Інституту ЕБРП є досить чистою
порівняно з іншими джерелами питної води в Україні. Але є
одне «вагоме але» - встановлена
на початку 2003р. у Компаніївці водонапірна башта аж до
травня поточного року не мала
належного обслуговування. Іншими словами – протягом 15
років ніхто її не чистив. Можете
собі уявити, яку воду ми пили, і
чи відповідала вона санітарним
вимогам.
«Доволі часто мешканці Компаніївки скаржилися на погану якість води, а інколи навіть
нарікали на її неприємний запах і мутний колір, тому про-

блема вимагала негайного вирішення.
За ініціативи голови ОТГ
Олександра Маслюкова, та з
його безпосередньою участю 18
травня ми завершили механічну очистку водонапірної башти,
і були просто шоковані тією
кількістю вапна, яку вдалося
видалити з конструкції. Чиста
питна вода – запорука здоров’я
громадян, і я щиро радий, що
тепер мешканці нашої громади питимуть чисту воду. Цими

Нехай живе музика

вихідними ми вже отримали
схвальні відгуки про значне
покращенн смаку і кольоруводи від багатьох мешканців, які
вже й не сподівались, що якість
покращиться, сподіваємось, що
нам вдасться і надалі підтримувати відповідний санітарний
стан водогону вцілому» - з говорить директор комунального
підприємства «Компаніївське»
Віктор Максименко.
Оксана Вьюн

КОМПАНІЇВСЬКЕ НВО ЗНАЙОМИТЬ З ТАЛАНОВИТИМИ УЧНЯМИ

Максим Бричка – юний перспективний поет, який навчається в 10 класі КЗ «Компаніївське НВО». Не дивлячись
на юний вік хлопця, у травні
2018 року вийшла друком збірка його поезій «Меридіани».
Своєрідним творчим стартом
для Максима стала перемога
на районному літературному
конкурсі ім.. В Близнеця у 2017
році. Брав участь у «Битві поетів» і пройшов до другого туру
(м. Кропивницький 2017р.).
Юний поет приймав участь у
музично-літературному вечорі,
присвяченому годині Землі (м.
Кропивницький 2018р.) Є переможцем літературного кон-

курсу «Хмарочос» у номінації
«Діти та підлітки віком до 18
років», який проводився агенцією сталого розвитку «Хмарочос» спільно з видавництвом
«Імекс-ЛТД» (Кропивницький,
2018). У травні 2018 став лауреатом шкільного конкурсу
«Учень року 2018» у номінації «Літератор року». Максим
зазначає, що саме школа розкрила в ньому поетичний талант. У всіх свої перемогах юний
поет завдячує батькам, першій
вчительці Школі Н.Б., класному керівнику Мараховській
Т.М, шкільному бібліотекарю
Полтавець С.В та своїм друзям..
А ще у нашому НВО зрозстає

достойна журналістська зміна. Штундер Ірина - учениця
8 – Б класу КЗ «Компаніївське НВО», редактор шкільної
газети «P.S.», переможець ІІІ
етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім..
Т.Г.Шевченка, та просто талановита і відкрита дівчина з активною громадською позицією.
Зокрема,18 квітня поточного року у м. Кропивницькому
на ХХІІІ Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької
творчості, присвяченому Всесвітньому Дню Землі Ірина, як
амбіційна активістка, пройшла
випробування і творчою лабораторією, і дебатами, і проведенням міні-дослідження для
створення сучасного культурного контенту – інтерв` ю та
створення відео репортажу з
художницею Краснопольською
Ольгою. За це іитерв’ю наші
учасники команди «Шкільна
республіка» стали лідерами
серед 18 команд з усієї України, та отримали другий результат. Також Штундер Ірина є переможцем шкільного
конкурсу «Учень року 2018»
у номінації «Журналіст року»
Олена Ващенко

Одним з розповсюджених
аргументів супротивників адміністративно-територіальної
реформи стає потенційне закриття закладів позашкільної
освіти та культури, які передадуть на баланс ОТГ і перестануть фінансувати з районного
бюджету. Під час створення
Компаніївської ОТГ чи не найбільше непокоїлися про майбутнє свого закладу педагоги
Компаніївської музичної школи.
Цей заклад є одним з форпостів, який відділяє цивілізацію від хаосу, бо ж діти, яким
вчасно прищепили відчуття
прекрасного, будуть творити
добро. Педагоги, переконані,
що у виховання підростаючого
покоління вкладати гроші необхідно, інакше ми витратимо
значно більше грошей на вирішення проблем, які створять ці
діти, коли виростуть.
Ініціативність викладачів музичної школи, їхнє жертвенне
служіння музам стало причиною того, що заклад існував і
давав освіту в найскладніших
умовах, коли з районного бюджету мали можливість виділити кошти тільки на зарплати
та оплату комунальних послуг.
Решта потреб забезпечувалася
за рахунок батьківської плати.
І певно, ніхто не розраховував на позитивні зміни,
але уже протягом першого
року існування ОТГ музичній
школі приділили увагу, якої
вона не бачила, мабуть, ще з
часів СРСР. Шановні батьки,
приводьте до музичної школи
своїх дітей – тепер там є нові
перспективи і натхнення на подальші звершення!

Відновлення кар’єру
ПП «Гранум Альфа», що
орендує земельну ділянку під
Живанівським кар’єром наразі
веде перемовини з інвестором,
який претендує на цю ділянку
і готовий відновити роботу
гранітного кар‘єру. Місцева
влада зацікавлені у створенні
нових робочих місць та розвитку промислового сегменту, адже це дає стабільні прибутки до бюджетів всіх рівнів.
Тому можемо сподіватися, що
найближчим часом кар’єр стане діючим, та буде приносити
прибутки до бюджету ОТГ.

4 стор.

Компаніївський Вісник

АКТУАЛЬНО
Добра новина для тих,
хто очікував на «будівельну
амністію», бо має на своєму
подвір’ї самочинне будівництво
- будівлі, побудовані за відсутності дозвільної документації.
Верховною Радою України 22
березня 2018 року, було прийнято Закон «Про внесення
змін до Закону України «Про
регулювання
містобудівної
діяльності» що регламентує
продовження терміну здачі та
введення в експлуатацію об’єктів забудов, що були зведені без
дозволу відповідних органів.
Під дію закону підпадають
об’єкти незначних наслідків, що зведені в межах земельної ділянки відповідного цільового призначення:
- зведені в період серпня 1992
до квітня 2015 рр. індивідуальні житлові будинки,
садові та дачні будиночки,
літні та господарські житлові споруди загальна площа
яких не перевищує 300 м2.

- зведені до березня 2011р.
споруди для обслуговування
об’єктів домашнього господарства та сільгосп призначення.
Законом чітко регламентується, що служба державного
архітектурно - будівельного
контролю, безкоштовно протягом 10 робочих днів з моменту
подання заяви власником земельної ділянки, в межах якої
розміщені будівельні об’єкти,
що за класом відповідності належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та зведені
без відповідної дозвільної документації повинен прийняти
та затвердити їх введення в експлуатацію згідно з результатами
технічного обстеження об’єкту.
Дія Закону не поширюється на об’єкти, що зведені з
порушеннями
будівельних
норм та правил будівництва.
Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування на офіційному сайті
Верховної Ради України.

На завершення номера

Свята, що відзначаються у червні

1 червня – Міжнародний День захисту дітей.
5 червня – Всесвітній день довкілля.
6 червня - День журналіста України.
14 червня - Всесвітній день донора.
17 червня 2018 - День Батька (третя неділя червня).
24 червня 2018 – День молоді (остання неділя червня).
28 червня – День Конституції України.

Гороскоп на червень 2018

Астрологи обіцяють всім знакам зодіаку позитивний настрій,
добре самопочуття, великі звершення і пам’ятні моменти.
Частина обіцяного чекає в тій чи іншій мірі кожної людини, але
зірки нагадують, що в першу чергу потрібно дбати про рішення
гостро стоять питань. У червні слід бути підприємливі, добродушніше і спокійніше, щоб швидко і легко долати перешкоди.
У багатьох сферах життя настають зміни, які в червні змусять вас
змінити звичний спосіб життя, а можливо, і обстановку навколо.
У червні вам доведеться переглянути свої пріоритети і принципи
в спілкуванні з іншими людьми. Гороскоп на червень вважає, що
слід бути впевненіше в собі в будь-якій стресовій ситуації і пам’ятати: в цьому місяці щаслива зірка невпинно спостерігає за вами.

Прогноз синоптиків на червень

Згідно з тенденцією попередніх років, літо прийде вже під кінець
травня, проте воно носитиме весняний присмак, адже в нічну пору
доби температура буде сильно знижуватися.
У першій половині літа деякі фахівці обіцяють невелике похолодання і дощі. Цілком можливо, що жителям півночі і заходу України
доведеться надягати куртки, щоб не застудитися. На півдні України
буде комфортніше – після першого дощоВОГО тижня встановиться суха і тепла погода з температурою до +18-22 градусів.
Загалом же цей місяць потішить усіх теплими сонячними днями.
Така погода протримається майже до 25 числа. Останній тиждень
першого літнього місяця принесе в більшість регіонів країни зливи, грози і буревії. Тож до цього часу обов’язково варто підготувати
парасольку і водонепроникне взуття.

Шановні мешканці
Компаніївки!
Депутатський корпус Компаніївської об’єднаної селищної ради на чолі з головою ОТГ
щиро вітають вас з наступаючим святом
Дня селища.
Нехай свято принесе позитив і добрий настрій у наші з вами серця!

До уваги випускників
Компаніївської ЗОШ І-ІІІст.
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