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Магічне сяйво новорічної красуні

19 грудня о 16:00год. відкривати головну ялинку селища та
запалювати на ній яскраві вогники прийшло дуже багато компаніївчан. Вони не зважали на
прохолодну зимову погоду. Голосно і весело кликали на сцену
казкових персонажів та просили
ялинку, щоб та почала мерехтіти
сотнями маленьких вогників.
З великою радістю дітвора зустрічала головних персонажів
зимових свят, які принесли з
собою не тільки гарний настрій,
а й солодкі подарунки. Після
урочистого запалення вогнів
новорічної ялинки, діти водили
хоровод навколо зеленої красуні, а на площі лунали новорічні пісні, вірші та радісний сміх.
Було дуже весело та цікаво! Наприкінці заходу всі бажаючі смакували попкорном, яким пригощала «Аграрна партія України».

Візит польських експертів

В рамках програми DOBRE з
17 по 19 грудня представники
польсько-української експертної групи - Пшемислав Фенрих
та Магдалена Братко разом з
програмним спеціалістом програми DOBRE Оленою Радул
працювали у нашій громаді. З
метою вивчення соціально-економічної ситуації та визначення
можливостей сталого розвитку території для експертів було
організовано зустрічі з керівництвом громади, фахівцями
з питань бюджету і фінансів,
агровиробниками, підприємницьким активом, працівниками
житлово-комунального господарства, освітянами, працівниками сфери охорони здоров’я,
соціального захисту, культури
та позашкільної освіти, молодіжним активом, робочою
групою з розробки Стратегії
розвитку громади. Також гості
відвідали старостинські округи
в селах Голубієвичі і Першотравенка, завітали до с. Живанівка,
де проводили зустрічі з громадським активом, оглянули основні об’єкти інфраструктури сіл.
В останній день роботи Пшемислав Фенрих та Магдалена
Братко провели тренінг для
активних жителів, які представляли Компаніївську об’єднану територіальну громаду.

Головне завдання заходу - методом SWOT-аналізу виокремити сильні і слабкі сторони
громади, можливості (шанси) і
загрози, що відкриваються при
реалізації плану Стратегії розвитку. У такій інтерактивній
формі близько 30 активних та

свідомих жителів громади, які
взяли участь у тренінгу, обмінювалися думками і особистим
баченням розвитку громади,
ділилися інформацією стосовно
нагальних потреб, першочергових завдань, виявляли їх спільні
риси та окреслювали напрямки

для Стратегії. Робота виявилася
цікавою, плідною та ефективною.
Сподіваємося, що завдяки
участі у програмі «DOBRE» ми
зможемо залучити додаткові кошти для розвитку та процвітання нашої громади.

Новорічні ранки розпочато!
Новий рік – час подарунків,
сюрпризів, загальних веселощів,
коли довкола панує добра магія і
казка. Діти нетерпляче очікують
на свято і зустрічають його з надзвичайним захопленням.
21 грудня феєрія новоріччя
панувала у дитячому садку №2
«Колосок». Святковий настрій
відчувався на кожному кроці:
від дивовижно прикрашеної
ялинки та сцени - до дійств, які
відбувалися безпосередньо на
новорічних ранках. Молодша
різновікова група підготувала
свято за участю прекрасних зайчат, які співали, танцювали, гралися, розповідали вірші, а батьки
милувалися їхніми виступами
та дарували гучні оплески. Наприкінці свята завітав Дідусь
Мороз та подарував дошкільнятам солодкі подарунки.
Старша різновікова група також
підготувала казкове новорічне
дійство «Як сніговичок Дідуся
Мороза у мультиках шукав».
Учасники свята подорожували
сучасними мультиками, діти із
захопленням декламували вірші,
весело танцювали, співали, та
приймали участь в іграх.
Цікаво продумані сценарії створили святкову атмосферу, забезпечили гарний настрій та залишили чудові враження дітям,
батькам і присутнім гостям. Без

новорічних подарунків не залишилися і Компаніївський РБК
та дитяча музична школа – за
кошти селищного бюджету було

придбано сучасні кольорові
принтери. Наразі у садочках
та школах тривають новорічні
святкові заходи, а за підтримки

місцевої влади діти забезпечені
солодощами та подарунками.
Дякуємо спонсорам, батькам,
вчителям та вихователям.

Звітний концерт у дитячій музичній школі

Днями відбувся звітний концерт Компаніївської дитячої
музичної школи, який став
справжнім святом, що його подарували глядачам юні музиканти, вокалісти і танцюристи.
З вітальним словом до присутніх звернулася директор
школи Галина Нечитайло. У
своєму виступі вона підбила підсумки роботи школи за
2018 навчальний рік. «Я пишаюсь нашими талановитими
і працелюбними вихованцями
та їх вчителями, які допомагають розвинути природні здібності своїх учнів, намагаються
віддавати якнайбільше тепла
своєї душі та знань. Велика
подяка батькам та керівництву
громади. Без вашої активної
участі, піклування, щирої допомоги діти б не досягали таких вершин.» – зазначила Галина Іванівна.
Творчий звіт вихованців перед батьками та громадськістю
селища вкотре продемонстрував, що наша дитяча музична
школа була і залишається не-

вичерпним джерелом творчості, таланту і натхнення,
тим культурним осередком, де
юні таланти можуть особисто
долучатись до високого мистецтва, гармонійно та всебічно

Щиро вдячні за турботу
Наша громада формує свій бюджет в основному завдяки зборам
на місцях, а оскільки великих промислових підприємств немає, то
сума зборів залишає бажати кращого.
Тому ми дуже вдячні народним депутатам, які проявляють турботу про громаду і залучають в Компаніївську ОТГ субвенції з Державного бюджету.
Так, з ініціативи народного депутата України Станіслава Березкіна
до нашого місцевого бюджету надійшли 1,5 мільйона гривень цільової субвенції. На ці кошти буде відремонтовано та утеплено цоколь Компаніївського НВО та виконано капітальний ремонт вулиці
Вишневої. Але на цьому приємні новини не закінчуються – ще 589
тисяч гривень залучено до місцевих бюджетів завдяки народним
депутатам України Олегу Ляшку та Дмитру Ліньку. З них 362 тисячі
буде використано для реконструкції системи опалення у Голубієвицькій амбулаторії і ще 227 тис. на реконструкцію системи водопостачання у смт. Компаніївка.
Добре, коли можновладці не лише обіцянками годують, а й на ділі
демонструють свою турботу. Шкода, що таких принципів притримуються не всі ті, за кого ми віддаємо свої голоси.

розвиватись.
Тож привітаємо викладачів та
вихованців дитячої музичної
школи із високими цьогорічними здобутками та побажаємо їм неймовірних творчих

злетів і в майбутньому. А
Компаніївська селищна рада
зробить усе можливе для того,
аби навчання дітей відбувалося у належних умовах.

Подарунок до свята

Справжнім подарунком до дня Святого Миколая стало відновлення мережі вуличного освітлення в селі Живанівці по вулицях Вишневій і Гагаріна. Встановлені сучасні якісні та економні
LED-світильники сприятимуть покращенню благоустрою села,
безпеці руху на дорогах, створенню кращих умов проживання для
його жителів. Наразі реконструкцію зовнішнього освітлення на території с. Живанівки повністю завершено.

Юні, талановиті та небайдужі

Компаніївщина завжди славилася милосердними та співчутливими людьми, які завжди готові прийти на допомогу, але особливо
вражає, коли свою небайдужість проявляють діти.
18 грудня у приміщенні студентського клубу відбувся благодійний
концерт «Діти для дітей». Організаторами заходу, основною метою
якого був збір коштів на потреби онкохворих дітей, стали педагогічний та учнівський колективи КЗ «Компаніївське НВО» і Міжнародний благодійний фонд «Янголи життя». На запрошення юних
благодійників відгукнулися чимало компаніївчан, котрі не лише
справно купували квитки, а й просто від душі наповнювали благодійну скриньку. В результаті завдяки наполегливості і творчому
потенціалу дітей вдалося зібрати 13 тисяч 387 грн. для онкохворого
хлопчика Задорожнього Влада.

АКТУАЛЬНО

Роздільний збір сміття: йдемо до Європи
За різними оцінками, в Україні від чотирьох до семи
відсотків території завалено сміттям. Це ті звалища,
які неможливо уже знищити, і які уже ніколи не будуть
родючими. Закон, що зобов’язує українців сортувати відходи, має допомогти впоратись із екологічними
проблемами. Та поки держава шукає механізми його
впровадження, у нашій громаді вже вміють сортувати
відходи.
З початку цього року українці повинні поводитись зі
сміттям «по-європейськи». Тобто сортувати його за
видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та
небезпечне. Про це йдеться у статті 32 Закону України
“Про відходи”, до якої був доданий відповідний пункт
ще у 2012 році. Для реалізації вимог закону повинен
працювати механізм на державному рівні, який би мав
передбачати наявність прибудинкових сміттєвих баків
для різних видів відходів, організованого вивезення
відходів і налагодження системи переробки відсортованої сміттєвої сировини. Проте сьогодні в країні налагодженої системи немає, а от у нашій громаді про це вже
потурбувалися - за рахунок державної субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади було закуплено баки для роздільного збору сміття
(папір, пластик, скло) а також лавки і урни, які будуть
встановлені під час місячника з благоустрою.

Гордість

нашої громади!
З 15 по 16 грудня 2018 року в місті Салоніки (Греція) відбувся кубок Короля Таеквон-До ІТФ.
З Греції таеквондисти Компаніївської ОТГ привезли одразу три
нагороди. В змаганнях взяли участь понад 1500 учасників з 15
країн світу. Вихованці ДЮСШ «Юність» смт Компаніївка (тренер
Дмитро Садовий) Іванець Володимир, Кінша Назар, Конюх Наталя виступали у збірній команді Кіровоградської області та стали
чемпіонами турніру. Вітаємо наших спортсменів та тренерів!

Дякуємо комунальникам
за працю!

Для полегшення роботи комунальної служби в зимовий період за
кошти селищного бюджету придбано снігоприбиральну машину
для розчищення тротуарів. Люди думають, що всі побутові блага,
які їх оточують, з’являються самі по собі. Але це не зовсім так.
З дня в день, у святкові чи вихідні дні, не зважаючи на час доби
(поки більшість відпочиває), пору року, працівники комунальної
сфери роблять наші населені пункти затишними та комфортними.
Особливо багато турбот у них в зимовий період під час погіршення погодних умов - вони прибирають сніг, розчищають та посипають дороги і тротуари. Всі ці обов’язки лягають на плечі робітників комунального підприємства, які за свою нелегку сумлінну
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працю інколи ще й отримують замість похвали – «на горіхи»…
Поєднання зусиль житлово-комунальних підприємств, місцевої
влади та громадськості для якісного комунального обслуговування потребує партнерських стосунків, довіри та взаєморозуміння.
Тому звертаємося до всіх жителів з розумінням та терпінням ставитися до вирішення нагальних потреб громади. Ми хочемо змін
в нашій громаді і віримо, що разом вдасться це зробити.
Хочеться подякувати працівникам та керівнику КП «Благоустрій
смт Компаніївка» Катерині Черногоровій не тільки за повсякденну
працю, а й за створену святкову атмосферу в селищі. Нова ілюмінація приваблює жителів та гостей селища і вже стала справжньою окрасою вулиць. Здається, наше селище ще ніколи так не
сяяло!
Незабаром такі ж чудові прикраси з’являться і в інших населених
пунктах громади та подарують мешканцям таку ж казку.
Дякуємо депутатам Компаніївської селищної ради Анні
Фроловій, Юрію Панасюку та Павлу Прищепі, за ініціативи
яких у Живанівське відділення КЗ «Компаніївське НВО», дитячий садок «Віночок» і Компаніївську школу завітав Святий
Миколай та подарував діткам позитив і солодощі.
Новорічні та різдвяні свята тривають, і органи державної
влади подбали, щоб вони пройшли цікаво і змістовно, щоб
без уваги не залишилася жодна дитина. Про дива в житті дітей,
мають подбати дорослі. 27 грудня такі дива і новорічний настрій
створювали в Компаніївській районній державній адміністрації
для дітей пільгових категорій Компаніївської об’єднаної територіальної громади та району. Для дітлахів підготували яскраву,
веселу, оригінальну розважальну програму. І, звичайно, кожен
отримав подарунок від Діда Мороза. За кошти місцевого бюджету придбано 200 новорічних подарунків.

