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Веселі канікули

Літні канікули — найцікавіша пора для дітей, час захоплюючих
пригод і поїздок, нових знайомств і зустрічей. Наскільки цей відпочинок стане для них активним, пізнавальним, пам’ятним багато в чому залежить від дорослих — організаторів відпочинку.
Щороку з селищного бюджету виділяються кошти на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій. Бажаючих оздоровитись виявляється багато, але всіх охопити не завжди вдається.
Цього року за ініціативи селищного голови Олександра Маслюкова, підтримки депутатського корпусу за рахунок коштів селищної
ради придбано 25 путівок до ДОТ «Богатирьонок» (с. Сергіївка,
Одеська обл.). 22 червня було відправлено на оздоровлення до
цього табору дітей пільгових категорій. Усі вони оздоровлюватимуться впродовж І зміни – з 22 червня до 12 липня. Вартість
однієї путівки становить 6 тис. грн. Також на партнерських засадах в таборах відпочинку «Дружба» (с. Войнівка, Олександрійський р-н.) та «Бригантина» (смт Новоархангельськ, Новоархангельський р-н.) безкоштовно оздоровлюється чотири дитини
пільгових категорій нашої об’єднаної територіальної громади.
Діти повинні бути у центрі уваги, як батьків, так і місце- здорової нації. Тож від усієї душі бажаємо дітям дової влади і на державному рівні, відчувати турботу, під- бре відпочити, а також цікаво та корисно провести час!
Тетяна Вертянова
тримку та небайдужість. Здоров’я дитини – запорука

Першотравенська
сільська рада
приєднається до нашої
громади
Відповідно до статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення 22-ї сесії сьомого скликання Першотравенської сільської ради №144 від 8 червня 2018
р. «Про затвердження Порядку громадського обговорення стосовно добровільного приєднання Першотравенької сільської ради до
Компаніївської територіальної громади», 19 червня за ініціативи
Першотравенського сільського голови Анатолія Томила у приміщенні СБК (с. Першотравенка Компаніївського району) відбулися
Громадські слухання з приводу добровільного приєднання Першотравенької сільської ради до Компаніївської об’єднаної територіальної громади. До обговорення було запрошено жителів,

що проживають на території Першотравенської сільської ради,
депутатів, членів виконавчого комітету, голову Компаніївської
ОТГ Олександра Маслюкова та в.о. старости сіл Голубієвичі і Антонівка Сергія Савчука. У ході заходу активні жителі висловили
свої думки стосовно приєднання, звернули увагу на найактуальніші питання щодо збереження школи й не допущення її закриття, створення закладу дошкільної освіти на їхній території. Також
надійшла пропозиція знайти інвесторів та створити молочний
кооператив. Адже це не просто можливість постійної реалізації
молока за справедливою ціною, це шанс для селян відчути себе
справжніми підприємцями. Учасники громадського обговорення
підтримали ініціативу Першотравенської сільської ради щодо добровільного приєднання до Компаніївської територіальної громади сіл Першотравенка, Вишнівка, Володимирівка, Гордіївка, що
підпорядковані Першотравенській сільській раді, з адміністративним центром у смт Компаніївка. Сільський голова Анатолій Томило, підсумовуючи результати зустрічі, висловив сподівання, що
в майбутньому, приєднавшись до Компаніївської селищної ОТГ,
наша громада стане заможною та розвиненою в будь-якому разі.

ОТГ в дії
Підключення нових точок
до централізованого
водопостачання

Впровадження інноваційної
системи
зовнішнього освітлення

Відповідно до Програми соціально- економічного розвитку Компаніївської селищної ОТГ на 2018 рік, звернення депутата Компаніївської селищної ради Євгенія
Ткаченка і жителів вулиці Сонячна за
підтримки селищної ради та СКП «Компаніївське» відновлено водопостачання
по вулиці Сонячна. Роботи відбувалися
на партнерських засадах співпраці жителів вулиці та місцевої влади. Селищною
радою було закуплено пластикову водопровідну трубу і витратні матеріали, за
кошти жителів найняли екскаватор для копання траншеї, а працівники комунального підприємства виконали монтажні роботи. Всього підключено 26 домоволодінь до
централізованого водопостачання задля
покращення побутових умов та створення
комфорту у кожній домівці. Жителі вулиці
вдячні за якість виконаних робіт.

У селі Голубієвичі Компаніївської селищної ОТГ закінчилася реконструкція системи вуличного освітлення за інноваційними технологіями.
На існуючі опори вже встановлено 30 сучасних світильників з LED-лампами по
вулицях Шкільна, Набережна, Молодіжна,
Садова та Центральна.
Освітлення вулиць у темну пору доби
сприятиме покращенню благоустрою населеного пункту, безпеці руху на дорогах,
створенню кращих умов проживання для
його жителів та гостей, добробуту і процвітанню нашої територіальної громади. Роботи з облаштування зовнішнього
освітлення вулиць в Голубієвичах проводилися працівниками комунального підприємства «Благоустрій смт Компаніївка».
Щиро дякуюємо майстрам за високий
професіоналізм та оперативність у роботі.

Піклуємося про
школярів
Закінчився навчальний рік. Попереду у
дітей тривалі канікули та відпочинок. У
школах Компаніївської ОТГ вже закінчилася пора оздоровлення у пришкільних
таборах відпочинку з денним перебуванням. Діти дуже весело, цікаво та корисно
провели час, і тепер повернуться до школи
вже восени.
А в шкільних стінах кипить робота. Настала пора поточних ремонтів. Так, раніше ремонт приміщень шкіл здійснювався за батьківський кошт, а цього року із
селищного бюджету виділено кошти на
придбання матеріалів для його проведення. Для Компаніївської ЗОШ І-ІІ ст., Голубієвицької ЗОШ І-ІІІ ст., Живанівського відділення виділено по 30 тис. грн., КЗ
«Компаніївське НВО» – 54 тис. грн. та 70
тис. грн. на ремонт котельні. Тож, малюки
повернуться у відремонтовані приміщення та більше не мерзнутимуть взимку.

У Голубієвичах встановили
дитячий майданчик та тренажери
За ініціативи жителів села, підтримки селищного голови Олександра Маслюкова, старости Сергія Савчука та депутатського
корпусу в центрі села Голубієвичі встановлено сучасний дитячий
ігровий майданчик і тренажери. Набір обладнання майданчика включає в себе ігрові елементи для різних вікових груп дітей.
Завдяки таким спортивно-дитячим майданчикам не тільки діти
можуть відпочивати, гратись та весело проводити час, але й батьки мають можливість займатись спортом. Тепер це одне з улюблених місць відпочинку дітвори та молоді в Голубієвичах. Відчуття
турботи і щира радість дітей – запорука їхнього здорового виховання, формування громадянської відповідальності та любові до
ближніх. Компаніївська селищна рада дякує активним жителям
села, які допомагали встановлювати обладнання майданчика і
тренажери, та займалися благоустроєм території. Просимо всіх
бережно відноситись до ігрових елементів і підтримувати чистоту
на прилеглій до майданчика території.
требують заміни. За підтримки депутатського корпусу на сесії прийняли
рішення щодо виділення коштів на
встановлення вхідних дверей та нових енергозберігаючих склопакетів
у приміщенні Голубієвицької амбулаторії в кабінетах, де проводиться
прийом громадян. На даний час роботи по встановленню завершено.
Після однієї з робочих поїздок голо- Надалі планується провести поточви об’єднаної територіальної грома- ний ремонт приміщення. Будемо і в
ди Олександра Маслюкова спільно з подальшому працювати над створенстаростою Сергієм Савчуком, огля- ням комфортних умов для жителів
нувши приміщення Голубієвицької нашої громади. Адже основною меамбулаторії, прийшли до висновку, тою добровільного об’єднання грощо старі дерев’яні вікна та двері по- мад є розвиток територій.

Сільська медицина
має бути одним з
найпріоритетніших
напрямків розвитку
громад

Застосовуємо технології енергозбереження
Технологія енергозбереження при виготовленні
вікон застосовується у виробництві не так давно, але,
крокуючи в ногу з прогресом, вже зазнала змін і стала
більш досконалою. Суть технології полягає в тому, що
на поверхню скла, при його виготовленні, наноситься
шар оксидів металів. Тонкий металовмісних шар забезпечує відображення від поверхні скла інфрачервоних променів (теплових), при цьому вільно пропускаючи промені видимого спектру.
Якщо раніше для отримання такого результату використовували технологію гарячого напилення на
зовнішню поверхню скла твердих дорогих з’єднань, то
сучасні технології дозволяють зробити це більш простим і в той же час більш функціональним способом.
Сьогодні шар високо теплопровідні оксиду срібла наноситься холодним способом на внутрішню поверхню
скла.
За сприяння народного депутата, голови партії Народний рух України Віктора Миколайовича Кривенка, голови Компаніївського осередку Народного руху
Валентини Василівни Колтунової та за підтримки
депутата селищної ради Анни Миколаївни Фролової,
голови Компаніївської ОТГ Олександра Андрійовича
Маслюкова та всього депутатського корпусу, у Живанівському відділенні КЗ «Компаніївського НВО»
замінили 23 старих вікна на нові енергозберігаючі
склопакети.

Підтримуємо позашкільну Заохочуємо молодь до
освіту дітей
великих перемог
За зверненням депутата Компаніївської
селищної ради Михайла Шмеги, підтримки селищного голови Олександра Маслюкова і всього депутатського корпусу у
Компаніївському центрі дитячої та юнацької творчості за рахунок бюджету Компаніївської селищної ОТГ демонтовано всі
старі дерев’яні вікна та замінено на енергозберігаючі склопакети. Слід зазначити,
що у приміщенні ЦДЮТ буде виділено
кабінет де знаходитиметься Компаніївська районна дитяча бібліотека. Також у
бюджеті передбачено кошти на встановлення нових дверей і поточний ремонт
приміщення бібліотеки. Сподіваємося, що
зручний простір сприятиме популяризації
читання серед дітей, розвитку творчості,
змістовному відпочинку та збільшенню
користувачів бібліотеки.

Нещодавно нашу громаду і Компаніївський район гучно прославили на міжнародному рівні спортсмени з с. Голубієвичі.
Так, 28 квітня поточного року жителька
с. Голубієвичі Наталія Конюх, яка є вихованкою ДЮСШ «НІКА» смт. Компаніївка
(тренер Дмитро Садовий) виборола «золото» на чемпіонаті Європи з Тхеквон-до
ІТФ, що проходив у місті Таллін (Естонія).
З метою заохочення до подальших великих перемог за ініціативи депутатів селищної ради, при підтримці голови ОТГ
Олександра Маслюкова, було вирішено
преміювати юну спортсменку. Для цього з
бюджету громади було виділено 5 тис. грн.
Депутатський корпус на чолі з головою
ОТГ мають намір і надалі підтримувати
талановиту молодь громади.

Закликаємо писати об’єктивно
Останнім часом читачі Степового Краю
мають змогу отримувати неправдиву інформацію про роботу селищної ради, депутатів та голови ОТГ. Весь час витівки
місцевих журналістів, ми (селищна рада і
депутати) розуміли, як « Я художник – я
так бачу». Але, зважаючи на той факт, що
у крайньому номері газети, від 23 червня
2018р. з’явилась шокуюча інформація про
те, що ОТГ на межі дефолту, «ковтати»
такі провокації ми більше не будемо! Тому
востаннє просимо журналістів «районки»
подаючи матеріали, що стосуються ОТГ,
керуватись виключно офіційними відповідями на запити. При цьому, повідомляємо жителів нашої громади, що запит від
редакції місцевого тижневика до відділу
фінансів селищної ради не надходив. Тому,
інформація подана у газеті не є достовірною. Окрім того, вперше за довгі роки,
всі без виключень, працівники закладів
освіти ОТГ отримають відпускні за кошт
селищного бюджету. В подальшому подібні справи з редакцією будемо вирішувати

Наші «Соколята» другі в області!

14 чеpвня у м. Світловодськ, на Набеpежній Кpеменчуцького водосховища, відбулось уpочисте відкpиття обласного збоpу
активістів Всеукpаїнської гpи «Сокіл»
(«Джуpа»).
Кілька наступних днів стали для юнаків та
дівчат важкою pоботою: змагання “Туpистсько-споpтивна смуга пеpешкод”, конкуpс
з надання пеpшої долікаpської допомоги з
елементами pятувальних pобіт, конкуpси з
облаштування польового табоpу, силові та
інтелектуально-твоpчі змагання – далеко
не повний пеpелік заходів, що містився у
пpогpамі Гpи.
У підсумку команда Компаніївської ОТГ
здобула срібло та стала другим призером
обласного етапу гри.
«Мудрість! Шляхетність! Відвага!», – саме
це гасло надихнуло наших СОКОЛЯТ на
перемогу у запеклій боротьбі на обласному зборі активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»), а також посіла 1 місце
у конкурсі “Відун” – за відмінні знання
історії козацтва.Друге місце серед кращих
команд області, а їх було чимало – 36!
По-козацьки, не жаліючи себе, захищали честь рідної школи та Компаніївської
об’єднаної територіальної громади: Сергій
Терещенко, Аліна Бреус, Антон Клименко,

Віталій Машін, Владислав Паламарчук,
Вадим Петріченко, Тетяна Трень та Віктор
Чорний.
Компаніївський район на обласному етапі
гри також блискуче представила команда

Як компаніївчани
День молоді
відсвяткували?
Щорічно в останню неділю червня ми відзначаємо День молоді –
свято всіх, хто відчуває себе молодим не лише за віком, а й душею.
Воно особливе та унікальне, бо саме такою є молодість. Це неповторна та відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне
життя, ухвалює свої перші власні рішення. Це та пора, коли маленька перемога стає запорукою життєвого успіху.
Молодість – безцінний дар природи. Його треба приймати з вдячністю, намагатися використати всі переваги цієї прекрасної миті
життя. Будьте активними, здобувайте знання, наполегливо працюйте над собою, будуйте великі плани на майбутнє.
Сучасні і освічені, ви – творці сьогодення та майбутнього. Ваші
енергія і завзяття, оптимізм і наполегливість знаходять втілення у
бізнесі, політиці, у науці та на виробництві, у спорті та мистецтві.
Тому з нагоди свята бажаємо усім молодим творчої енергії, неза-

Губівської загальноосвітньої школи, учасники якої у результаті посіли 3 призове
місце. Щиро вітаємо наших учасників і
бажеємо подальших впевнених та великих
перемог.

лежних думок та сил, щоб втілити в життя все до чого прагне ваш
розум, душа та тіло. Твердо знайте – молодість не вік, і не цифри у
паспорті. Молодісь– це стан вашої душі. Залишайтесь молодими!
поспіль, як вийшло у нашому селищі цього року. У зв’язку з несприятливими погодними умовами заходи, що присвячувались святкуванню розпочались 23 червня пообіді. Малеча мала змогу досхочу
розважатись на гойдалка та батутах у суботу, а святкова програма
для дрослих
з
к а р а оке ,
і виступ а м и
аматорів
та
дискотекою
відбулась
у неділю,
за
підтримки
Ю р і я
Кру тька
(Аграрна партія
України).

АКТУАЛЬНО

Хочу звернутись до всіх жителів нашого району. Всі ми так чи
інакше являємось пацієнтами місцевих лікувальних закладів,
кожному приємно обслуговуватись там, де є нове обладнання,
проведено ремонт приміщення, і кожен одразу помічає недоліки
в обслуговуванні. На сьогоднішній день, завдяки комплексу законів та нормативних документів, що регулюють реформування
первинної медичної допомоги(далі ПМД), з’явилась реальна можливість докорінно змінити ситуацію: забезпечити лікарями, вже
багато років вакантні посади, обладнати лікарські амбулаторії
сучасним обладнанням, створити в них умови, в яких приємно
працювати та приємно обслуговуватись, відновити довіру до
медичного працівника. Так, це все можливо, але тільки за умови
що ви, жителі нашого району, оберете одного з наших лікарів та
укладете декларацію про вибір лікаря з ним.
Що це нам дає? Пояснюю: для пацієнта - гарантії на отримання
медичної допомоги в повному обсязі, можливість отримати медичну послугу в будь-який час (маються на увазі невідкладні стани), та що найважливіше, отримати якісну медичну послугу; для
закладу ПМД – це вирішення кадрових проблем та питань щодо
наповнення матеріально технічної бази, підняття на новий рівень
поняття «якісна медична послуга», підвищення заробітної плати
лікарям, що дозволить залучати до роботи молодих спеціалістів.
Чому ми знову маємо в це повірити? Простий розрахунок. Зараз
заклад фінансується з медичної субвенції, яка складає близько
240грн на жителя на рік. В цій сумі левову частину коштів складає
фонд заробітної плати та комунальні послуги, і тільки потім медикаменти. В подібній ситуації говорити про великі перспективи
та розвиток складно. Через декілька місяців модель фінансування
зміниться: люди які уклали декларацію принесуть до закладу в
середньому близько 500 грн в рік. Тобто в ідеалізованому варіанті
в двічі більше, що і дозволить виконати все вище перелічене та
багато іншого.
Що для цього потрібно? Укласти декларацію про вибір сімейного лікаря. І все. Всі отримають бажане. Зверніться до будь-якого
медичного працівника закладу з паспортом, чи його копією та
мобільним телефоном і вам допоможуть.
Залишаю особистий номер тел. на випадок проблем з декларуванням: 0970032262 та номер реєстратури закладу для довідок : 21041
З повагою Євген Ткаченко
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВІД
КОМПАНІЇВСЬКОГО РС У ДСНС УКРАЇНИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
В квітні 2018 року в навчальних закладах Компаніївського
району було проведено тиждень безпечної життєдіяльності.
Протягом тижня було проведено відпрацювання дій в разі
загрози НС, знайомство з діяльністю пожежних підрозділів,
проведено роз`яснювальні бесіди щодо безпеки життя.

На завершення номера
Гороскоп на липень 2018р.
Другий місяць літа буде набагато спокійнішим, ніж перший. У
липні вплив негативних енергій знизиться – це відчують на собі
всі знаки зодіаку.
Липень буде досить цікавим та насиченим для тих людей, які
перебувають у пошуках своєї «другої половинки». Астрологи
прогнозують приємні романтичні зустрічі та несподівані зізнання. Тим, хто вже знайшов своє щастя, зірки радять берегти його.
Адже в липні настає не найкращий час для того, щоб з’ясовувати
стосунки – високий ризик виникнення конфліктів.
Липень не принесе з собою якихось особливих результатів у
фінансовій сфері. Представники всіх знаків зодіаку будуть працювати, не покладаючи рук, а от матеріальної винагороди за це,
на жаль, не отримають, або її розмір їх не влаштує.
Гороскоп на липень 2018 попереджає про те, що в липні настає
особливо вдалий час для занять спортом. Використайте цей час,
щоб підтримати себе у оптимальній фізичній формі. Це позитивно вплине на загальний стан організму.
_________________________________________________________

Прогноз синоптиків на липень 2018р.
У липні в Україні нарешті настане справжня спека. Але синоптики вважають, що не можна виключати і появу дощів з грозами.
Американські метеорологи спрогнозували, що на території східної Європи сухе спекотне повітря з західної частини континенту
зіткнеться з вологим середземноморським атмосферним фронтом. Саме тому нас чекають грози з блискавками і опадами у вигляді граду. Фахівці також не виключають появи пилових вихорів
і смерчів. У зв’язку з цим на заході України не виключені повені
і штормовий вітер.
Прогнози українських синоптиків схожі із західними. На їхню
думку, в липні в Україні буде спекотно, але з дощами. Другий літній місяць принесе цілих чотири циклона: 3-5, 8-11, 19-21 та 2427 липня. Однак розподілятися вони будуть нерівномірно: в одній
області може випасти до 40-55 мм, а в інших областях не капне. За
довгостроковими прогнозами в липні денна температура повітря
буде коливатися в межах + 28 ... + 32ºС.
Також, синоптики зазначають, що найспекотніше у липні буде не
на півдні, а саме у центральних областях.
________________________________________________________

Як рятуватись та чим освіжитись у спеку

Застереження!

1. Пийте зелений чай. 2. Бувайте на пляжі. 3. Одягайте легкий,
світлий одяг з натуральних тканин. 4. Більше перебувайте в тіні.
5. Їжте морозиво. 6. Менше користуйтеся косметикою.
У спеку не варто пити
- Пиво (воно викликає зневоднення);
- Міцна кава (перевантаження судин);
- Алкогольні коктейлі з горілкою (може не витримати серце).
А ось сухе біле вино, розведене мінералкою навпіл, можна.
Будьте здорові і бережіть себе, бо життя то найцінніше, що у нас є

Шановні громадяни! В період літніх канікул не залишайте
своїх дітей без нагляду, під час відпочинку в лісі, на водоймах та
намагайтесь обмежити, чи скоротити тривалість перебування
дітей під відкритим сонячним промінням, аби уникнути біди.

ПОДЯКА

В червні 2018 року відбулась акція «Запобігти, Врятувати,
Допомогти» з виїздом пожежного автомобіля до Сасівської загальноосвітньої школи. Було проведено бесіди щодо безпеки на
воді, відпочинку в лісі та безпечного проведення літніх канікул.

Прес-служба Компаніївського РС У ДСНС

Колектив Компаніївської селищної ради та депутатський
корпус глибоко сумують з приводу передчасної смерті
колеги Володимира Анатолійовича Письменного, та
висловлюють щирі співчуття рідним і близьким
покійного. У цей скорботний час розділяємо ваш біль
утрати, сумуємо разом з вами, схиляємо голову в скорботі.
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Вихованці та педагогічний колектив Компаніївського
ЦДЮТ висловлюють щиру подяку за постійну підтримку
та вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти голові
районного осередку Аграрної партії України
Ігору Леонідовичу Демиденку!
Не вперше колектив Компаніївського ЦДЮТ звертається
до Ігора Леонідовича з проханням про фінансову допомогу, і
він ніколи не відмовляє. Ось і цього разу Ігор Леонідович не
лишився байдужим до прохання вихованців ЦДЮТ та
профінансував поїздку на обласний краєзнавчий зліт, що проходив у селищі Первозванівка Кіровоградського району.

