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Сало з варениками на головному святі країни

24 серпня в сквері біля фонтану з нагоди
27-ї річниці Незалежності України в рамках
Фестивалю народної творчості «Етновир»
відбулося театралізоване дійство «Сало з
варениками – отакий він сільський карнавал».
З вітальним словом до жителів та гостей
Компаніївки звернувся селищний голова
Олександр Маслюков. Він презентував інсталяцію авторського проекту члена робочої групи Стратегії розвитку Компаніївської
громади Яніни Мороз – «Моя Батьківщина»
(Карта України – символ єдності грома-

ди). А всі бажаючі мали змогу прикрасити
інсталяцію символічною синьо-жовтою
стрічкою.
Святковим концертом вітали гостей кращі
місцеві та районні аматорські колективи і
солісти. Свої таланти та вправність показали й учасники танцювального колективу
«One Step».
Творчі делегації сільських рад взяли участь
у виставці хлібних виробів, робіт майстрів
декоративно-ужиткового мистецтва та конкурсі «Вправна господиня». Кожен мав змогу поласувати чудернацькими стравами з

сала та вибрати вареники з начинкою на свій
смак. А селищний голова, як і годиться відзначив учасників подяками та подарунками
від селищної ради та райдержадміністрації.
Також за доброю традицією на всіх гостей
свята чекало частування справжнім українським борщем, якого прямісінько на березі
ставу приготував знаний майстер польової
кухні Олександр Дахно. Пригощали всіх бажаючих, люди смакували, дякували та просили добавки. На завершення дня у парку
відбулася святкова дискотека з запальними
танцями та сучасними піснями.

До школи кличе знов дзвінок

Щороку в перші дні осені українці підтримують добру традицію відзначати свято
Першого дзвоника. Цей день є визначним
і радісним, адже він знаменує початок нового навчального року і здобуття нових
знань, досягнення нових успіхів та перемог
на шкільній ниві. Для когось цей навчаль-

ний рік буде останнім і вирішальним, що
прокладе межу між дитинством і дорослим життям. А для когось він — перший.
Із нього розпочинається цікаве, сповнене
і серйозністю, пустощами та переживанннями, шкільне життя.
1 та 3 вересня у школах Компаніївської

ОТГ пролунав Перший дзвоник. У кожному навчальному закладі були присутні
представники Компаніївської селищної
ради.
1 вересня селищний голова Олександр
Маслюков завітав на свято до Компаніївської ЗШ І-ІІ ступенів, а 3 вересня – до КЗ
«Компаніївське НВО». Заступник селищного голови Роман Снєсарь та в.о. старости Сергій Савчук 1 вересня відвідали Голубієвицьку ЗШ І-ІІІ ступенів, а секретар
селищної ради Юрій Панасюк прийняв
участь в урочистій лінійці Живанівського
відділення Компаніївського НВО, яка відбулася 3 вересня. Усім, хто розпочав новий
навчальний рік, поважні гості побажали
наполегливості, терпіння, нових звершень
та успіхів. Цей святковий день не обійшовся також без подарунків. Першокласники
отримали презенти від народного депутата України Станіслава Березкіна. Свято
пройшло традиційно урочисто. Багато
вишиванок та перших осінніх квітів. Учні
отримали чимало гарних побажань і напутніх слів. Під гучні оплески пролунав і
перший дзвінок, який символічно засвідчив про початок нового навчального року.
Тож нехай він буде щасливим для всіх нас!

КЗ «Компаніївське НВО» - громадсько-активна школа

6 вересня 2016 року – дата створення комунального закладу
«Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської
селищної ради. Цей навчальний заклад об’єднав дві школи (Компаніївську ЗШ І-Ш ступенів та Живанівську ЗШ І-Ш ступенів) та
Центр позашкільної освіти «Барви» у єдиний освітній простір, в
якому реалізується державна стратегія підвищення якості загальної середньої освіти через функціонування округів, в яких опорна школа є основним освітнім центром. Така стратегія дозволяє
державі зробити якісну освіту доступною для дітей з сільської
місцневості, що підвозяться до опорної школи. Натомість в опорній школі створюються такі умови для навчання та позашкільної
освіти, які неможливо створити на селі через брак коштів. Два
роки – термін, що дозволяє зробити певні висновки щодо того,
наскільки успішно працює така стратегія в нашій громаді. Ще в
2016 році Компаніївська ЗШ І-Ш ступенів стала єдиною школою
Кіровоградської області, яка взяла участь у міжнародному проекті
«Пілот-24.Опорні школи» (спільний проект Мінфіну, МОН України та Агенства США з міжнародного розвитку UCAID). Завдяки
цьому було відремонтовано дах Компаніївської школи, закуплено нові комп’ютерні комплекси, поповнено кабінети засобами
навчання. Проте саме реформа децентралізації, в результаті якої
заклад перейшов у підпорядкування Компаніївської ОТГ, стала
поворотною точкою в розвитку закладу. За ці 9 місяців від часу
зміни засновника громадою як в Компаніївське, так і в Живанівське відділення вкладено надзвичайно багато ресурсів. Це ще раз
підтверджує, що інтереси та потреби кожної родини, в якій є діти
– в центрі уваги. Тільки за останнє півріччя в обидва відділення
закуплено нові меблі, відремонтовано приміщення, встановлено
систему вентиляції, нові плити та холодильник на харчоблоці,
відремонтовано систему каналізації, виділено кошти на ремонт
бібліотеки та котельні, забезпечуються заходи з пожежної безпеки,
інші побутові потреби. Планується ремонт фасаду та цоколя школи Компаніївського відділення, упорядкування території. Ці факти свідчать про відповідальне ставлення Компаніївської селищної
ради до галузі освіти. І колектив закладу може по праву пишатися результатами 2017/2018 навчального року. З 32 випускників
ми маємо 5 медалістів, що підтвердили рівень отриманих знань
балами ЗНО. У рейтингу закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області КЗ «Компаніївське НВО» посів 24 місце з 244.
Так, зразковий вокально-інструментальний ансамбль «Барви»
став лауреатом 2 премії на Міжнародному фестивалі «Зіркова
хвиля» у Львові, (керівник Ткаченко А.І.) Рій «Сокіл» (керівники
Скрипнік Г.З., Чернов М.М.) виборов ІІ місце на обласному зборі
активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»)
в червні 2018 року. Юні лісівники шкільного лісництва «Зелена
планета» (керівник Полтавець С.В.) посіли друге місце на Х обласному зльоті учнівських лісництв Кіровоградщини. А креативні

та активні члени шкільної республіки «Лідер» (керівник Ващенко
О.А.) стали переможцями ХХІІІ Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Дню Землі в номінації
«Громадська думка». Свою активну громадянську позицію продемонстрували учні школи і під час роботи над проектами для конкурсу «Децентралізація – майбутнє громади», під час презентації
яких на рівних спілкувалися з головою селища та пропонували
власне бачення розвитку економіки та інфраструктури Компаніївки. І, звичайно, в ряду всіх цих яскравих моментів шкільного життя неможливо не згадати про окрасу селища – патріотичну клумбу
біля монумента Патріотам України, створену та доглянуту учнями
закладу на чолі з вчителем Я.В.Мороз. Вже другий рік квіткові карта й герб України милують око мешканців та гостей Компаніївки з
ранньої весни до пізньої осені!
Не стоять осторонь життя школи і представники соціально відповідального бізнесу, підтримуючи і допомагаючи в різноманітних
справах і у вирішенні проблем. Тому не можна не висловити слова щирої подяки за підтримку на адресу О.Вороного, С.Павленка,
М.Нерсесяна, С.Мороза, В.Заікіна, В.Цімаховича, В.Бірзула, С.Ткаченка та багатьох інших, хто не байдужий до долі дітей і школи!
Саме так, у партнерстві і взаєморозумінні з боку всіх, від кого
залежить, чи буде КЗ «Компаніївське НВО» прикладом реалізації
ідей Нової української школи, досягнемо успіху освітньої реформи в нашій громаді.
Алла Шахназарова

Поважний ювілей великої людини

Нещодавно свій 95-ти річний ювілей відзначив лікар Голубієвицької сільської абмулаторії
Микола Олександрович Мирза.
Ця людина віддала себе медицині сповна, і для села значить дуже багато, адже досі до нього йдуть односельці , що
мають проблемами зі здоров‘ям. Не злічити ситуацій, коли
його поради та рецепти рятували людей від великих неприємностей. І зараз, коли Микола Олександрович давно
перебуває на заслуженому відпочинку, він не відмовляється демострувати свій великий дар - допомагати людям.
Тож віка й здоров‘я бажають Миколі Олександровичу всі
земляки, депутатський склад Компаніївської об‘єднаної
територіальної громади, особисто в.о. старости сіл Голубієвичі та Антонівка Сергій Савчук і голова ОТГ Олександр Маслюков!
Нехай дарують радість Вам літа,
Душа віками буде молодою,
Хай Вам рясні колосяться жита,
Джерела б’ють цілющою водою.
Хай друзі щиро в Ваш заходять дім,
І буде хліб й до хліба на столі!
Здоров’я й щастя зичимо в цей день!
Тепла, добра і миру на землі!
Нехай буде затишок у Вашій оселі, нехай буде дружною
ваша родина, матеріального і сімейного Вам благополуччя,
а головне – мирного неба над головою і погожих днів!

Приємні речі для нашої малечі
Святий обов’язок дорослих – зробити всіх
дітей щасливими! Віддавати всю свою любов,
тепло, ніжність та увагу просто необхідно. А
ще дітей треба заохочувати до пізнання світу.
З нагоди початку нового навчального року
майбутні першокласники Компаніївської громади отримали подарунки від благодійного
фонду Станіслава Березкіна «Добротвір». Особисто привітав дітей селищний голова Олександр Маслюков. Вручаючи подарунки, побажав майбутнім школярам успіхів та висловив
упевненість, що дітки вчитимуться із задоволенням, гармонійно розвиватимуться і радуватимуть батьків. Сподіваємося, подарунки сподобалися дітям і будуть для них корисними.
Щиро вдячні народному депутату Станіславу
Березкіну за увагу та постійну підтримку.

Пишаємося нашими чемпіонами

Кіровоградщина славиться спортивними
талантами на весь світ. І цього року цілих
три нагороди вибороли спортсмени обласної федерації Таеквондо ITФ на Чемпіонаті
світу серед юніорів, який проходив з 22 по
26 серпня 2018 року у столиці Білорусії Мінську. З них одна перемога належить жительці Компаніївської об’єднаної територіальної громади Наталії Конюх (Компаніївська
ДЮСШ «Ніка», тренер Дмитро Садовий),
яка стала бронзовим призером в особистому
спарингу. Також у чемпіонаті приймав участь
ще один таеквондист нашої громади - Олег
Конюх, який посів п’яте місце у командному
спарингу. Учасниками турніру стали близько
600 спортсменів з 56 країн світу. Вони вели
боротьбу у вісьмох видах програми. Ми пишаємося нашими чемпіонами, і бажаємо їм
лише перемог та нових звершень. В свою
чергу селищний голова разом з депутатським
корпусом підтримував і буде підтримувати
талановиту молодь Компаніївської ОТГ.

Актуально
Зверніть, будь ласка, увагу!
Недавно було літо… Вже осінь. О цій порі зазвичай збирають
врожаї, флора та фауна готується до настання холодів, а дерева
скидають своє ошатне вбрання. І всім ця пора року подобається,
окрім самої планети та тих, хто страждає на алергію від постійних
димових завіс у повітрі.
Випадки спалювання картоплиння, сухого листя та іншого непотребу у райцентрі останнім часом значно почастішали. Зазвичай
переважна більшість цих протиправних дій з боку мешканців
спостерігається на присадибних ділянках у приватному секторі
забудови. І люди неначе не розуміють того, що вони чинять, ігноруючи будь-які зауваження та заборони. Шкода від спалювання
листя і сухої трави дуже велика. При згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок
диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопрен, що здатен викликати у людини
ракові захворювання. Додаткова проблема полягає в тому, що з
листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Наприклад, при згорянні
поліетиленового пакету в повітря вивільняється до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість з яких отруйні для людини.
Оскільки спалювання листя, сухої рослинності та відходів несе
загрозу для навколишнього середовища, за такі дії передбачена
адміністративна відповідальність. Зокрема, згідно ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спалювання
листя, трави, бур’яну, гілля деревини, відходів виробництва та побутового сміття передбачено штраф у розмірі 20-80 неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян, або 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян-суб’єктів господарської
діяльності. Враховуючи викладене вище, селищна рада закликає
мешканців громади бути свідомими та попереджає, що за недотримання правил благоустрою, відносно порушників будуть
вживатися відповідні заходи. І ми не думаємо, що комусь сподобається сплачувати штрафи. Давайте разом берегти своє здоров’я
та нашу планету для себе, для своїх дітей і їх майбутніх нащадків!

Державна акредитація медичних закладів
Акредитація закладу охорони здоров’я - це офіційне визнання
наявності у медичному закладі умов для якісного, своєчасного,
відповідного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності
медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам. У 2018 році цю процедуру проходитиме КЗ «Компаніївський ЦПМСД» та ще дві сільські абмулаторії нашої громади - Живанівська та Голубієвицька.
З метою забезпечення повноцінного функціонування цих медичних закладів та успішної атестації з селищного бюджету було виділено кошти в сумі 100 тисяч гривень.
Довідка: Акредитація є обов’язковою для всіх медичних установ
системи охорони здоров’я незалежно від форми власності та кількості населення, яке обслуговується у закладі.

Безпека понад усе!
Шановні мешканці Компаніївського району, Компаніївський РС
У ДСНС України у Кіровоградській області закликає кожного
дбати про власну безпеку цієї красивої, але досить небезпечної
осінньої пори. Вибухонебезпечні предмети можуть знаходитися
всюди, де проходили бої в часи Другої світової: теперішні поля,
городи, ліси, парки, водоймища, будинки, підвали інші місця, а також на території колишніх артилерійських й авіаційних полігонів.
У випадку виявлення вибухонебезпечного чи зовнішньо схожого
на нього предмета негайно повідомляйте про небезпечну знахідку
по телефону «101» рятувальну службу.
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На завершення номера
Прогноз синоптиків на вересень 2018р.
Згідно із повідомленнями метеорологів перший осінній місяць
у 2018 році здивує різким погіршенням погодних умов. В першу
чергу, йдеться про дрібні, але доволі затяжні дощі. Саме через
тривалу сирість зелене листя досить швидко засіяє справжніми
осінніми барвами: золотисто-жовтими, червоними та бурими відтінками.
Погода у вересні 2018 року порадує відносною постійністю: різких перепадів у денний та нічний час не передбачається. Середньодобова температура становитиме +17 градусів. При цьому
середня денна температура – до +23, середня нічна – до +12. У
другій половині місяця тепло почне покидати Україну. На зміну
приємним сонячним дням поступово прийдуть похмурі. Опади
будуть досить частими ще з початку року, тому їх поява наприкінці вересня нікого не здивує.
Можна стверджувати, що літній сезон затягнеться ще на 14-17
днів. Загалом погода порадує стабільністю аж цілих три тижні.
Синоптиками прогнозується «бабине літо» у передостанній тиждень місяця.

Прогноз астрологів на вересень 2018р.
У вересні 2018 представників більшості знаків зодіаку чекає
багато сприятливих і позитивних моментів. Справи будуть йти
злагоджено і за планом. А все тому, що головним покровителем
вересня стане Сонце. Венера також буде позитивно впливати на
любовну сферу багатьох з нас. Астрологи запевняють, що вересень стане прекрасним місяцем для нових починань. Так що можете сміливо братися за справу, інформує Ukr.Media.
Також фахівці виділи 4 знака зодіаку, які будуть вкрай везучими
в цьому місяці. Щасливого випадку варто чекати Левам, Дівам,
Вололіям та Овнам. Саме тому у вересні всім можна трохи розслабитися та насолоджуватися красою і п’янкими ароматами осені.

Як боротися з осінньою депресією?
Тим, хто потерпає від сезонної нудьги, медики радять вести активніший спосіб життя і добре висипатись. Весна та осінь – це
завжди періоди перебудови, коли змінюється стан та функції усіх
органів. Восени людині легше захворіти, легше застудитися, легше
виникають загострення хронічних хвороб, а загальний стан диктує поганий настрій.
Для того, аби уникнути цих неприємностей, варто дотримуватися всього лише кількох порад спеціалістів:
• Частіше бувайте на свіжому повітрі.
• Пийте соки та їжте яскраві фрукти і овочі.
• Намагайтеся уникати конфліктів.
• Слухайте веселу музику.
• Надавайте перевагу активному відпочинку.
І пам’ятайте, що, на думку більшості медиків, осіння депресія поглинає тих, в кого є час на те, щоби страждати. Любіть себе та світ
навколо - і ви ніколи не знатимете, що таке депресивний стан.

Вболіваймо за нашу «Дружбу»!
Футбольна команда «Дружба» доволі добре зіграла у другому колі
розіграшу кубка чемпіонату області. Майже всі матчі наші футболісти відіграли з розгромним рахунком для своїх противників.
Так, з рахунком 1:5 до Устинівки поїхали перші суперники, а вже
за кілька тижнів наша команда привезла впевнену перемогу з м.
Мала Виска, де забила 4 м’ячі у ворота суперників і жодного не
прийняла у свої. І от 2 вересня фортуна знов посміхнулася нашим
футболістам і вони відправили додому з рахунком 2:0 команду
«Рубін» з Онуфріївки.
Попереду у наших гравців ще кілька ігор та багато складнощів,
тому давайте активно вболівати за нашу «Дружбу»!

