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Від душі вітаємо зі знаменним днем - Днем Незалежності України!

Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою
відліку в житті кожного українця. І тому хочеться побажати, щоб кожен з нас насамперед почав з власної незалежності!
Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і просто радіти життю!

Голубієвичани з розмахом відгуляли День села
18 серпня свій «День народження» святкувало мальовниче село нашої громади – Голубієвичі. Святковий захід
розпочався веселими жартами
ведучого та вітальними словами
сільського старости Сергія Савчука, голови ОТГ Олександра
Маслюкова і депутатів селищної ради Олесі Дончук та Тетяни Довгополої. Продовжували
створювати святкову атмосферу
місцеві вокалісти. Для малечі
встановили величезний батут,
дорослі ж активно приймали
участь у спортивних змаганнях.
Аромат рибної юшки від умілого майстра польової кухні Олександра Дахна розлетівся всім
селом, і, незважаючи на надзвичайну спеку, поласувати тією
смакотою було безліч охочих.
Традиційна святкова лотерея, у
якій розіграли тюнер Т-2, блендер, міксер, USB-програвач та
інші призи ощасливила везунчиків. А завершився святковий
захід дискотекою та запальними
танцями під відкритим небом.
За словами сільського старости,
захід такого масштабу у селі відбувся вперше.

До старту
навчального
року готові!
Вже незабаром шкільні класи знову наповняться
дитячим галасом. А поки що
тривають останні приготування, ремонтники роблять
останні штрихи. Напередодні
старту навчального року школи перевірили на готовність
прийняти учнів спеціальні
комісії відділу освіти Компаніївської районної державної адміністрації. Це своєрідний екзамен для керівників
навчальних закладів. Цього року такий іспит склали майже на «відмінно».
Протягом трьох днів перевіряючі у складі керівників
та спеціалістів відділу освіти,
представників
Держпродспоживслужби та інших відомств, курсували школами
та садочками. Як представник седищної об’єлнаної
територіальної громади до
складу комісії увійшов секретар Компаніївської селищної ради Юрій Панасюк.
Представники комісії звертали увагу на все – стан
навчальних кабінетів, спортивних залів, харчоблоків,
їдалень, бібліотек тощо.
Перевіряли навчальні заклади з 12 по 15 серпня. Чи
не найбільше уваги члени
комісії приділили питанню безпеки, адже школи як
місце масового скупчення
дітей, повинні мати достатню кількість вогнегасників,
аварійних виходів та справну електромережу. В ході
перевірок було встановлено,
що майже всі заклади освіти
на 98% готові до початку нового навчального року.

Сміття навколо нас

Хоч в Компаніївці питання
централізованого
вивезення
сміття давно вирішене, та все
одно різноманітні побутові відходи досить часто з’являються
там, де їм бути аж ніяк не слід.
І як кинешся шукати винуватців, то крайнього не знайдеш,
а у підсумку «добрі люди» скажуть, що то органи місцевого
самоврядування винні. Звичайно! Так воно і є. Селищний
голова разом з колективом і депутатами, дружно взявшись за
руки, носять різний непотріб і
розкидають у кожному куточку
селища. І цей ритуал, судячи з
усього, давно став традицією.
І так вже склалося, що у всіх
бідах наші земляки традиційно
звинувачують місцеву владу
та комунальників. Так, з одного боку, це нібито правильно,
адже саме вони відповідають за
чистоту селища. Але чи тільки
вони? Дивно, та власної причетності до проблеми забруднення природи майже ніхто з

самих мешканців не відчуває.
Але ж кидають непотріб у лісі,
у парках і навіть у центрі не
працівники якихось служб, а
пересічні компаніївчани, які
живуть за гаслом «а після нас
хай і трава не росте». Як не
прикро, та у багатьох із нас
немає поваги до оточуючих. І
зазвичай той, хто кулаком себе
в груди лупить і найголосніше
кричить, якраз і не має договору на централізований вивіз
сміття. Тому хочеться запитати у цих діячів: «Шановні, а
королеви що, до вбиральні не
ходять?».
«Так роблять усі», «тут і до
мене було брудно», «хтось це
прибере» – несміливі спроби
виправдатися для тих, хто в
глибині душі розуміє: сміття
– це дикунство. А тим часом
більш відповідальні мешканці
везуть відходи на смітник власним транспортом, але чомусь
не довозять і перетворюють
на стихійне звалище найближ-

Краще - дітям!

чу лісосмугу. У цьому можна
пересвідчитись на власні очі
– починаючи від колишнього
комбікормового заводу і аж до
самісінького полігону побутових відходів. Невже самостійно
вивозити сміття раціональніше, коли місячна вартість послуг комунального підприємства складає всього 10 грн з
людини? І для чого везти той
мотлох на смітник, якщо маєш
намір викинути у лісосмузі чи
деінде?
Найбільш ефективним способом боротьби з екологічними
правопорушниками було б накладення штрафів та залучення таких осіб до громадських
робіт, зокрема - до прибирання
території селища. Але комунальне підприємство все ще
сподівається на відповідальність та поміркованість наших
мешканців і запрошує кожного
прийти та укласти договір для
централізованого
вивезення
побутових відходів.

Не все будується одразу

Днями у дошкільному навчальному закладі «Ко- Кожен, хто хоч раз робив власноруч ремонт у
лосок» було завершено капітальний ремонт даху. оселі, знає, наскільки болючим і гострим є пиСтаре перекриття з дефектами було повнісю де- тання його завершення - то коштів бракує, то
сили, то часу. А що, коли ремонту потребують
монтовано та виконано нове - з профнастилу.
За словами завідуючої садочка, покрівля потре- всі дороги громади?
бувала заміни вже давно, адже попередня була Кілька років поспіль для жителів вул. Набережна була велика яма навпроти дитячого
зіпсована часом.
«Це було серйозною проблемою, оскільки дах майданчика, яка утворилася після реконструкпротікав, в дитячих групах була підвищена воло- ції водовідвідного каналу. А цього літа на сумгість. Естетичний вигляд будівлі був абсолютно нозвісній ділянці було укладено тверде дорожнеприйнятний, тому мусили просити керівни- нє покриття. Тепер Набережною можна вільно
цтво селищної ради вирішити дане питання та ка- пересуватися незалежно від погодних умов.
пітально відремонтувати покрівлю дошкільного Ще більша проблема такого ж характеру існувала і у жителів провулку Шевченка, який
закладу»,- говорить завідуюча ДНЗ «Колосок»
Крім капітального ремонту даху, в дошкільному також був капітально відремонтований в минавчальному закладі за кошти селищного бюдже- нулому кварталі. Наразі ремонтні роботи триту було повністю устатковано інтерактивну кім- вають по вул. Паркова (в’їзна частина) і запланату для дошкільної підготовки, а для молодших новано реконструкцію ще багатьох критичних
відвідувачів встановили новий корпусний ігровий ділянок доріг.
майданчик. Маємо надію, що такі позитивні зміни Шкода, що багато наших односельців не помістворять гарний настрій не лише вихователям і чають того, що вже зроблено, а лишень роздадітям, а й батькам. Бо кожен переймається станом ють поради та вказівки і висміюють. Та на жаль,
будувати все і одразу неможливо.
закладу, якому довіряє власного малюка.
«На таких форумах сільського спорту отримуєш задоволення не
стільки від перемоги, скільки від піднесеної атмосфери змагань,
спілкування з цікавими людьми та обміну досвідом – як щодо розвитку масового спорту, так і питань товаровиробництва та інших
нагальних проблем розвитку місцевого самоврядування у територіальних громадах України, адже усі вони дуже схожі. Тому такі
З 9 по 12 серпня у м. Скадовськ Херсонської області за ініціативи зустрічі корисні у всіх відношеннях», - говорить Сергій Савчук.
ГО ВФСТ «Колос» та підтримки Комітету Верховної Ради з питань
сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму, Мінмолодьспорту,
НОК України, Асоціації об’єднаних територіальних громад України пройшли всеукраїнські спортивні змагання голів сільських,
селищних рад, голів і старост ОТГ за участю 19 команд з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької,
Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської, Херсонської та Кіровоградської
областей. Окрім змагань, учасники ділились досвідом, обговорювали нагальні питання місцевого самоврядування, з-поміж яких
пріоритетним був розвиток фізичної культури та спорту на селі.
До команди, яка представила Кіровоградську область, увійшов
сільський староста сіл Голубієвичі та Антонівка Сергій Савчук,
та наш селищний голова Олександр Маслюков, які і вибороли у
складі команди почесне ІІІ місце у грі з волейболу серед чоловіків.

Наша «бронза»
всеукраїнського рівня

Листи до редакції

Маємо шанс і віримо в DOBRE

Дорогі земляки! Жителі Компаніївки та
прилеглих сіл!

Поки всі ми були у відпустках та насолоджувалися літнім сонцем, конкурсна комісія з відбору громад третьої когорти у складі
представників програми DOBRE, Мінрегіон, Центрального офісу реформ, проекту ULEAD з Європою / ULEAD with Europe та
USAID Ukraine - USAID Україна оцінювала конкурсні заявки. Загалом до участі у конкурс надійшло 62 заявки, одна з яких була
дискваліфікована - громада ще не провела виборів. Комісія переглянула решту заявок разом із підтверджувальними документами. І визнала, що деякі з них були дуже креативні. На щастя, і
наша теж.
Після палких обговорень щодо враховування балів за заявку,
переспективи процесу децентралізації, розподілу по цільових
областях, типу громад та співпраці з іншими проектами, комісія
відібрала 32 громади включно з нашою. Тепер ці громади переходять до наступного етапу відбору - виконання практичного
завдання. Під час презентації громади мають показати, що вони
вміють гуртуватися, домовлятися та діяти спільно, налагоджувати діалог між різними групами мешканців та приймати виважені
рішення. Громади-фіналістки мають виконати завдання до 20
вересня, а програма #USAID #DOBRE перевірить, що їм вдалося. Тому чекаємо поважних гостей і вже готові представити наш
проект – будівництво мініхлібопекарні. За умовами конкурсу
фінансування проекту має відбутися у співвідношенні 10:4, тобто
десять тисяч доларів США нададуть в рамках програми DOBRE, а
ще 4 тисячі маємо викласти з селищного бюджету. Сподіваємося
і віримо в нашу перемогу, адже будівництво мініхлібоперкані у
нашій громаді забезпечить школи і дитячі садочки якісними хлібобулочними виробами, і наших мешканців робочими місцями.

Вже майже рік я є депутатом селищної ради – і вже відчуваю,
наскільки це невдячна справа, бо як ми не стараємося для вас, а
вгодити не можемо. І навіть той факт, що наступного місяця у селищі розпочне роботу квиткова каса, вашому вишуканому смаку
не подобається.
Скільки років жила Компаніївка без автостанції? І ті люди, які
їздять на роботу в бюджетні заклади до міста – мали проблеми з
відшкодуванням вартості квитка. І чи хто виступав з претензіями
до влади?
Щоразу, коли був дощ – мокли. Коли мороз – мерзли. І всі вважали це природним! Або в якості «акції протесту» ходили до магазинів погрітися.
Ніхто не критикував тих, хто продав приміщення вокзалу! Не
знаю – чи не усвідомлювали, що відбувається, чи розуміли, що
критикувати тих посадовців було все одно, що кидати об стіну
горохом.
І от селищна рада, депутатський корпус, виконком вирішили
побудувати квиткову касу. І зразу заворушилися активісти, забурчали, що все не так. Шановні, ми будуємо на той кошторис,
який можемо дозволити. Всі, хто хоче архітектурного шедевру,
можуть підкріпити своє бажання копійчиною – і ми побудуємо
щось значно краще! Перед нами зараз не стоїть вибір – будувати
маленьку будочку чи справжній палац. Ми або будуємо те, на що
в нас є гроші, або не будуємо нічого – продовжуйте мерзнути й
мокнути! Наостанок скажу таке. Оцінити, наскільки гарним чи
поганим є цей проект, ви зможете протягом зими. Повірте, вокзальна каса побудована з використанням сучасних якісних матеріалів для утеплення, там встановлені металопластикові вікна,
гарний дверний блок. Очікувати свій транспорт можна буде в
комфортних умовах…
А кого не влаштовує – ніхто туди не заганятиме!
Селищному ж голові скажу таке. Не критикують тих, хто нічого
не робить. Існує притча про те, що хто тягне, того й поганяють. І
вся критика, яка вилилась останнім часом на селищну раду і власне на Олександра Андрійовича – просто ознака того, що нашу
команду оцінили як людей, що можуть у цьому селищі щось змінити. Подякуйте нашим «чесним журналістам» за безкоштовний
піар і активістам за пильність у контролі нашої з Вами роботи – і
навіть уваги не звертайте на спеціально навчених критиканів. Рухаємося далі і робимо роботу, бо у нас у громаді її ще непочатий
край.
Депутат селищної ради Олеся Дончук

Готуємося до “АгроЕкспо-2018”
19 липня, у міській раді міста Кропивницького відбулось перше
засідання робочої групи з питань підготовки та проведення Міжнародної агропромислової виставки “АгроЕкспо-2018” під головуванням заступника міського голови Олександра Грабенка. Цього
року виставка сільськогосподарської техніки та продовольчих
товарів проходитиме в обласному центрі з 26 по 29 вересня. Вперше в рамках виставки буде проходити форум, темою якого буде
готельно-ресторанний бізнес. Для нашої громади це також актуальне питання, тому самі готуємося і закликаємо активних мешканців до участі у виставці. Ваші пропозиції з радістю розглянуть
у селищній раді щодня по буднях.
Виконком селищної ради

Літературна мрія юного поета

Учень 10 класу Компаніївського НВО Максим Бричка презентував публіці першу власну
збірку «Меридіани». Творчий
вечір присвячений презентації відбувся 15 серпня у стінах
НВО. На захід завітали понад
40 поціновувачів творчості та
таланту Максима.
«Це був чарівний вечір! Наш
юний поет презентував свою
першу збірку «Меридіани». Родинна атмосфера, радість від
зустрічі, насолода від віршів
Максимчика, Оксани Розганяєвої, Алли Коваленко, від
музики у виконанні Олександра Потрібного, Анни Гасленко
та Марини Маслюкової зробили цю зустріч незабутньою!
Дякуємо Максиму та шкільному бібліотекарю Світлані Полтавець за свято, що посеред
літа покликало до школи молодь і старших людей. Ось так і
збудуємо школу Радості!», - говорить директор Компаніївського НВО Наталія Потєхіна.

«Нарешті! Здійснилася ще
одна моя мрія. Коли мені буде
років 75, і я буду сидіти в кріслі
гортаючи світлини, то знайду
фото з презентації і на обличчі
побільшає зморшок, бо стареча посмішка розтягнеться

до вух. Це було незабутньо, і
я сподіваюся, що присутнім
також сподобалося. Дякую
кожному, хто протягом двох
місяців допомогав в організації
цього вечора, хто прийшов послухати, підтримати і насоло-

дитися поезією. Дай Боже, щоб
такі літературні вечори стали
доброю традицією, адже люди
прагнуть «безсмертного дотику до душі»., - з неприхованим
задоволенням в очах сказав
сам юний поет.

АКТУАЛЬНО

Коли святкуватимемо
День знань - 2018 ?

У всіх куточках країни
повідомляють
про напади змій

Цьогоріч 1 вересня припадає на суботу, тому багатьох батьків
хвилювало питання, коли саме відправляти своїх дітей до школи.
У Міністерстві освіти відповіли, що рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад окремо. У
Міносвіти заявили, що свято школи можуть провести як 1 вересня
у суботу, так і 3 вересня в понеділок.
«Оскільки питання організації освітнього процесу в закладі
загальної середньої освіти відноситься до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого
дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути
проведено як 1 вересня, так і 3 вересня», - йдеться в повідомленні
відомства.
Тож батькам залишається лише дізнатися у своїй школі, на коли
саме там призначено святкову лінійку до Дня знань і початок занять.
Що стосується шкіл, які підпорядковуються Компаніївській ОТГ,
то святкові лінійки у КЗ «Компаніївське НВО», у Голубієвицькій
ЗШ І-ІІІ ступенів і Компаніївській ЗШ І-ІІ ступенів відбудуться у
понеділок, 3 вересня. Хоча останнім часом в українських школах
на зміну традиційним лінійкам прийшли інші заходи - квести, екскурсії або тематичні уроки.

Через аномальну спеку і суху погоду і у центральній частині
України активізувалися змії. Так, 15 серпня, о 19:00 під час відпочинку на «Голубому озері» в Світловодському районі, 5-ти річного хлопчика госпіталізували до дитячої міської лікарні Кременчука через укус гадюки. Дитина в реанімації, її стан - тяжкий.
Зі зміями є ризик зустрітися, відпочиваючи в лісі, або біля водойм, найчастіше вони ховаються у високій траві на пасовиську. Найбільшу небезпеку становить лісова або звичайна гадюка.
Фахівці радять під час перебування у лісі або степу бути пильними, носити закрите взуття, збираючи гриби або ягоди, відгортати
високу траву чи чагарники палицею.
Медики ж попереджають, що укус отруйної змії загрожує серйозними наслідками, оскільки отрута швидко вражає системи організму людини. У вкушеного вже через півгодини проявляються загальні ознаки отруєння: слабкість, головний біль, блювота,
задишка, запаморочення, набряклість тканин, запалення лімфатичних вузлів. Також лікарі не радять припікати або надрізати
рану. Перетягування джгутом кінцівки також не може зупинити
проникнення отрути в організм, оскільки вона розноситься не
кровоносними, а лімфатичними судинами. Тому у випадку укусу
терміново викликайте швидку і не ризикуйте власним життям!

Обережно, гриби!
Гриби - це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й
смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та
сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що
багато людей висновки робить лише на основі свого гіркого досвіду.
Основні причини отруєнь:
•неправильне приготування умовно їстівних грибів;
•вживання грибів-двійників, що змінилися внаслідок мутації
(навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).
Симптоми отруєння:
нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення,
проноси, прогресуюча симптоматика серцево-судинної недостатності.
Не довіряйте таким помилковим тлумаченням:
•«Усі їстівні гриби мають приємний смак».
•«Отруйні гриби мають неприємний запах, а їстівні -приємний.
•«Личинки комах, черви й равлики не чіпають отруйних грибів».
•«Цибуля або часник стають бурими, якщо варити їх разом з грибами, серед яких є отруйні».
•«Сушка, засолювання, маринування, теплова кулінарна обробка
знешкоджують отруту в грибах».
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Збираючи гриби, будьте надзвичайно обережними!
Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню.
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УВАГА!!!
ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТКУВАННЯ
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ПОДЯКА

Колектив ДНЗ «Колосок» висловлює щиру
подяку небайдужим батькам своїх вихованців,
які допомогли підготувати територію та встановити новий ігровий майданчик.
Також щиро дякуємо селищному голові
Олександру Андрійовичу Маслюкову і депутатському корпусу за постійну підтримку, невтомну
працю і розуміння.

