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Вітаємо з професійним святом!

З Днем Гідності та Свободи!

21 листопада ми разом з усією країною відзначили День Гідності
та Свободи, який увібрав у себе доленосні події новітньої історії
України 2004 та 2013 років – Помаранчевої революції та Революції
Гідності. В цей день ми віддаємо пошану громадянському подвигу,
патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський
вибір нашої держави. Всі вони залишаються в пам’яті народу назавжди, стають гордістю й прикладом для майбутніх поколінь.
Саме цього дня, 21 листопада, о 9.00 год. з нагоди відзначення Дня
Гідності та Свободи працівники Компаніївської селищної ради,
представники підприємств, установ та організацій взяли участь
у покладанні квітів до Монументу Патріотам України. Присутні
вшанували хвилиною мовчання пам’ять Небесної сотні й бійців,
які загинули в боях на Сході України. У цей день хочемо побажати
всім нам віри та сили духу, патріотизму, спільної мети та успішних
реалізацій усіх цілей, здійснення мрій. Нехай пролиті у важкі часи
сльози назавжди залишаються в минулому, а в кожній українській
родині панують спокій, мир, достаток, любов, затишок та радість.

Живанівській школі - 20 років
17 листопада 2018 року Живанівська школа приймала гостей та привітання з нагоди свого 20-річчя. В день ювілею зала
навчального закладу наповнилася теплими спогадами та щирими вітаннями. Сердечні слова
линули з вуст учнів, батьків,
вчителів та педагогів-ветеранів
закладу. Зі сльозами на очах
згадували свої щасливі роки
юності колишні випускники
школи. Привітав іменинницю
і секретар селищної ради Юрій
Панасюк: «Сердечно вітаю всіх
вас, дорогі учні, вчителі, випускники, батьки, шановані педагоги-ветерани, з ювілеєм нашої
школи. Сьогодні у нас дійсно
велике свято, яке є важливою
подією не лише для сьогоднішніх школярів та педагогічного
колективу, а й для всієї громади.
Всій шкільній родині хочу побажати міцного здоров’я, мирного неба, великого натхнення,
успіхів, а вчителям - аби вони
своєю освітянською працею
й надалі примножували славу
рідної школи». Вітальні слова

учасників заходу перепліталися
з яскравою концертною програмою, в якій брали участь найактивніші учні школи. Тут було

все: і чудові співи, і гумористичні сценки, і запальні танці. Концертні номери змінювали спогади пенсіонерів освітянської

ниви та випускників минулих
років, які мали чудову нагоду
відвідати рідну школу та отримати купу позитивних емоцій.

Новий естетичний вигляд музичної школи

У відповідь на клопотання директора Компаніївської дитячої музичної школи Нечитайло Галини Іванівни, за ініціативи депутата
селищної ради Олександра Сервінського виконано проект з благоустрою території музичної школи в Компаніївській ОТГ. В процесі
виконання проекту було облаштовано під’їзд до школи та вимощено тротуарною плиткою прилеглу територію.
Також за рахунок селищного бюджету замінено частину системи
опалення на електричне: придбано обігрівач для хореографічного
класу.
Саме з початку поточного року всі кошти, які надходять на рахунок у якості оплати за навчання вихованців музичної школи, йдуть
на розвиток та благоустрій території, а Компаніївська селищна
рада забезпечує виплату заробітної плати працівникам навчального закладу. Тому кошти з цього фонду керівництво школи може
спрямувати на важливі поточні витрати.
Тепер значно покращився естетичний вигляд школи, а діткам буде
зручніше і безпечніше ходити по вимощеним доріжкам.
Тетяна Вертянова

Осіння казка завітала у садочок

7 листопада в ДНЗ № 2 «Колосок» Компаніївської ОТГ відбулося «Свято осені з казковими
героями», в якому взяли участь
діти старшої різновікової групи.
Яскраві та оригінальні костюми
дошкільнят та тематично оздоблена кімната групи створили
незабутню атмосферу казки, у
яку і поринула малеча.
Талановиті та вправні малюки
вітали глядачів піснями, читали
вірші про осінь, демонстрували свої хореографічні здібності
вихованцям молодшої групи та
гостям, які захоплено спостерігали, як дошкільнята розкривають свої таланти. Компаніївська
селищна рада та депутатський
корпус висловлюють подяку вихователю Стародубцевій
Світлані Миколаївні та музичному керівнику Дяжур Галині
Валеріївні за організацію і підготовку святкового заходу.

Міжнародна співпраця та перспективи

5 листопада в м. Києві відбулося відкриття дводенної інвестиційної конференції для
об’єднаних громад «Стратегічний розвиток та інвестиції». Цей масштабний захід
був організований представниками програми Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація
приносить кращі результати та
ефективність» (DOBRE) спільно з партнером Українським
кризовим медіа-центром.
Дводенна конференція зібрала
понад 400 учасників, серед яких
представники 75 громад-учасників програми (в тому числі
і наша ОТГ), представники
бізнесу та інвестиційних фондів, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги,
центральних та регіональних
органів влади.
Представниками від нашої
громади стали голова ОТГ
Олександр Маслюков, завідувач сектору економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
виконавчого комітету селищної ради Яніна Письменна та
провідний спеціаліст сектору
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого
комітету селищної ради Лариса
Снєсарь.
Під час другої конференції віце-прем’єр-міністр – міністр
регіонального розвитку, будів-

ництва та ЖКГ Геннадій Зубко,
керівник Офісу демократії і
врядування регіональної місії
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні,
Білорусі та Молдові Томас Вайт
та директор програми USAID
DOBRE Беррі Рід привітали
громади з початком співробіт-

ництва та вручили сертифікати
переможцям третього етапу.
Громади-партнери програми
DOBRE отримали можливість
поспілкуватися та одержати
рекомендації від провідних
експертів та реальних інвесторів, які допоможуть напрацювати партнерські зв’язки та

вибудувати чіткі алгоритми
для сталого економічного розвитку на місцях.
17-19 грудня 2018 року Компаніївська ОТГ очікує на
приїзд польських експертів,
партнерів програми DOBRE,
які переглянуть Стратегію розвитку Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади та зустрінуться з
робочою групою по розробці
стратегії, представниками бізнесу і громадськістю.
Довідка:
Програма USAID «Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність»
(DOBRE) – це п’ятирічна
програма, що виконується
міжнародною
організацією
Глобал Ком’юнітіз (Global
Communities) та фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма спрямована на посилення
місцевого самоврядування та
створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня
залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення
підзвітності та прозорості в
громадському управлінні. Програма USAID DOBRE працює в
7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській,
Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та
Тернопільській.

Вітаємо наших спортсменів!

З 8 по 11 листопада у Харкові
проходили змагання за Кубок
України з Таеквон-до ІТФ. Вихованка ДЮСШ «Юність» з Компаніївки, чемпіонка Європи Наталія Конюх виступала за збірну
Кіровоградщини та виборола
«золото» у спарингу. Загалом
у змаганнях взяли участь 675
спортсменів, які представили
більше 30 команд з усієї України.
Команда Кіровоградської області в загальному командному
заліку стала п’ятою. Кубок України став першим етапом відбору
спортсменів на чемпіонат Європи та світу, який пройде в 2019
році.
Ще одним досягненням для
Компаніївської ОТГ став виступ
наших юних спортсменів на
Кубку області з Таеквон-до
І.Т.Ф., який відбувся на початку
місяця у місті Кропивницький.
Вихованці
дитячо-юнацької
спортивної школи «Юність» досягли високих результатів: Анна
Панова – І місце, Назар Кінша – І
місце, Платон Петров – І місце,
Павло Коваленко – І місце, Во-

лодимир Садовий– І місце, Влад
Теслюк – ІІ місце, Михайло Урсакі – ІІ місце.
Таеквондисти показали дуже
гарні результати. До змагань
учасників
готував
тренер
ДЮСШ «Юність» Дмитро Садовий.
Тяжкі й виснажливі тренування
дають свої плоди, а ми бажаємо
нашим спортсменам успіху, побільше перемог й міцного здоров’я.
Компаніївська селищна рада
разом з депутатським корпусом
сприяють розвитку спорту і фізичної культури в громаді, а також по можливості підтримують
спортсменів фінансово.
Спорт для дитини - це не лише
розвиток сили і витривалості,
тренування тіла, це ще і виховання характеру. Він допомагає
дитині стати впевненішою, навчає роботі в команді та дисципліні, виховує в дитині почуття
власної гідності, допомагає долати свої страхи, закладає основу
для ведення здорового способу
життя в майбутньому.
Постановила:
Утворити одномандатні виборчі округи для
Відповідно до п.2 ст.17 Закону України організації та проведення додаткових ви«Про місцеві вибори», постанови Цен- борів депутатів Компаніївської селищної
тральної виборчої комісії №166 від 19 жовт- ради об’єднаної територіальної громади з
ня 2018 року та поданих відомостей органу урахуванням меж, номерів та кількості виДержавного реєстру виборців Компаніївсь- борців у кожному виборчому окрузі.
ка територіальна виборча комісія
№ 23 - с.Першотравенка: вул.Гагаріна, вул.

Постанова ТВК

Лобачевського, вул.Тичини. с.Володимирівка,
с.Вишнівка, с.Гордіївка. - 205 виборців.

№ 24 - с.Першотавенка: вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.Перемоги - 247 виборців.
голова ТВК Тетяна Дубова

АКТУАЛЬНО
Якісні продукти
харчування - запорука
міцного здоров’я
Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину” державний ветеринарний контроль є обов’язковим на ринках та в місцях, де організовано торгівлю тваринами, продуктами і сировиною
тваринного та рослинного походження. Саме тому з 1 листопада
2018 року на території ринкової площі селища розпочала свою роботу новозбудована коштом селищного бюджету лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи. Відтепер дослідження тваринної
(м’ясо і м’ясопродукти, молоко і молокопродукти) та рослинної
(овочі і фрукти) продукції, яєць, риби і рибопродуктів, меду і продуктів бджільництва не є проблемою. Тож кожен покупець має

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ
КОМПАНІЇВСЬКОЇ ОТГ!
Доводимо до відома, що на виконання постанови Кабінету
Міністрів України № 268 від 05 квітня 2017 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», діти та особи із числа мешканців
ОТГ та внутрішньо-переміщених осіб, які на момент здійснення
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської
областей не досягли 18 років (повноліття), мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів.
Право на отримання цього статусу мають діти та особи, які під
час здійснення антитерористичної операції не досягли 18 років
(повноліття) і які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
• отримали поранення, контузію, каліцтво;
• зазнали фізичного чи сексуального насильства;
• були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
• залучалися до участі у воєнізованих чи збройних формуваннях;
• незаконно утримувалися, в тому числі в полоні;
• зазнали психологічного насильства.
Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи для отримання статусу.
Для отримання консультації з приводу можливості надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, а також прийняття заяв та надання переліку необхідного пакету документів, ви можете звернутися до служби у справах
дітей та соціального захисту виконавчого комітету Компаніївської
селищної ради, яка знаходиться за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Компаніївка, вул. Паркова, 12 та за телефоном 2-09-81.

Календарний план ЗНО 2019

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018
року № 1036 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019р.
розпочнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться
13 червня тестуванням з хімії.
Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня,
з іспанської, німецької, французької мов — 27 травня, з англійської
мови — 28 травня, з фізики — 30 травня, з історії України — 4 червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 червня.
Колектив Компаніївської селищної ради висловлює
глибокі співчуття інспектору по веденню кадрової роботи
відділу загальної та організаційної роботи виконавчого
комітету Компаніївської селищної ради Гришиній Олені
Василівні з приводу тяжкої втрати - смерті чоловіка. У цей
важкий час розділяємо ваш біль і сумуємо разом.
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право вимагати у продавця експертний висновок на підтвердження
якості продукції, яку купує. З метою дослідження харчових продуктів та отримання відповідного висновку варто лише звернутися
до спеціаліста лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Григорія Хохлова.

«Вчимося жити разом»
8 листопада в рамках місячника морально-правового виховання
«Вчимося жити разом» для учнів Голубієвицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів відбувся інформаційно-просвітницький захід.
В ході якого діти познайомилися з працівниками служби в справах
дітей Компаніївської ОТГ (Алєксєєнко І.С., Макуня М.А.) та інспектором сектору превенції патрульної поліції (Калабанова Д.А.).
Спеціалісти провели бесіду «Здоровий спосіб життя», переглянули
відео «Чим небезпечне тютюнопаління для здоров’я людини», провели профілактику правопорушень, поговорили про відповідальність підлітків перед законом. Також ознайомили з поняттям булінгу, його видами та проявами у дитячому середовищі. Учні школи
задавали різноманітні питання, на які отримали кваліфіковані відповіді.

Вітаємо переможців!

Пишаємося нашими талановитими вихованцями ансамблю спортивно-бального танцю «One step», які вибороли на «Тріумф-Fest»
І-е місце серед танцювальних колективів. Щиро вітаємо з перемогою та бажаємо творчих успіхів і наснаги!

