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Компаніївщина на «АгроЕкспо-2018»
26 вересня у Крoпивниць-

кoму стартувала Мiжнарoд-
на агрoпрoмислoва виставка 
«АгрoЕкспo-2018». Виставка 
прoхoдила уже вшoсте, й з кoж-
ним рoкoм збільшувалися не 
лише масштаби теритoрiї для 
учасникiв, яка цьoгoрiч склала 
125 тис м2, але й рoзмах рoзва-
жальнoї прoграми. Oкрiм тра-
дицiйнoї презентацiї нoвинoк 
сiльгoсптехнiки свiтoвих та вiт-
чизняних брендiв, були пред-
ставленi запчастини, енергoз-
берiгаюче oсвiтлення, тварини, 
продукти та багатo iншoгo.
Всі 4 дні виставка супровод-

жувалася широкою діловою 
програмою. Також працю-
вала спеціальна експозиція 
тваринництва та птахівни-
цтва загальною площею 2000 
м2. У двох спеціалізованих 
павільйонах були представлені 
племінні тварини та птахи.
Окрім того, нa бaзі aгрoпрo-

мислoвoї вистaвки «AгрoЕкспo 
-2018» працював і традиційний 
Пoкрoвський ярмaрoк. Відві-
дувaчі насолоджувалися висту-
пами нaрoдних кoлективів, 
мали змогу придбати нaйкрa-
щі прoдукти від фермерських 
гoспoдaрств зa цінoю вирoб-
никa, сувеніри тa мистецькі 
вирoби з усіх кутoчків Укрaїни.
Компаніївщина   теж не лиши-

лася осторонь такого дійства.  

Зокрема Компаніївська ОТГ 
запропонувала увазі гостей 
господарський потенціал те-
риторії, а саме інформацію про 
такі підприємства, як ВСК «Ко-
лос», ПП «Добробут А», ТОВ 

«Агрофірма імені Яновського», 
ФГ «ВЕСТА- ЛЮКС», СФГ «Ка-
чинського М. П.», Компаніївсь-
ке РСТ та ПП «Головін І. Л.». 
Свою вправність у виготов-

ленні предметів декоратив-

но-ужиткового мистецтва   по-
казали: Антоніна (вишивка) 
та Олександр (декоративне 
різьблення) Кравченки, Олег 
та Вікторія Босі (садівництво) 
і Віктор Дворніченко (коваль).

14 жовтня - День захисника України
Щиро вітаю всіх, в кому живе дух наших славних попе-

редників – справжніх патріотів і героїчних виборювачів 
незалежності нашої держави!  Схиляю голову у жалобі 
за тими, хто віддав життя за Україну. Низький уклін 
всім землякам, хто захищав цілісність і суверенітет 
нашої Держави. Велика вдячність і повага всім, хто 
стоїть тепер в ім’я миру  в Україні! Бажаю злагоди у 
вашому домі, добробуту і здоров’я всім близьким!  Нехай 
з нами буде правда і  перемога задля щасливого майбут-
нього наших нащадків,  задля процвітання нашої великої 
і славетної України! З наступаючим святом!

Селищний голова Олександр Маслюков  



Свято тих, хто серце віддає дітям
27 вересня - нове загальнонаціональне 

свято «День вихователя і всіх дошкільних 
працівників».
Ідея цього свята - допомогти суспільству 

звернути більше уваги на дитсадки і на 
дошкільне дитинство в цілому. Цього дня 
проводяться урочисті заходи, присвячені 
Дню працівників дошкільних освітніх 

установ.
Дошкільний вік - особливо важливий і 

відповідальний період в житті дитини, в 
цьому віці формується особа і заклада-
ються основи здоров`я. Благополучне ди-
тинство і подальша доля кожної дитини 
залежить від мудрості вихователя, його 
терпіння, уваги до її внутрішнього світу.

 Компаніївська селищна рада, депутатсь-
кий корпус на чолі з головою ОТГ та ви-
конавчий комітет щиро вітають зі святом 
всіх працівників дошкільних установ на-
шої громади, які щоденно вкладають душу 
у свою працю та віддають тепло своїх сер-
дець дітям!
А вже сьогодні віттаня приймають наші

вчителі. На сторінках нашого 
видання ми завжди намагаємо-
ся висвітлювати якомога біль-
ше тих позитивних змін, які 

відбуваються у стінах шкіл, і 
розповідаємо про талановитих 
учнів та їх досягнення, але не 
в цьому випуску. Сьогодні ми 

просто покажемо читачам пе-
дагогічні колективи загальноо-
світніх закладів нашої громади 
і від усієї душі привітаємо всіх 

освітян з професійним святом! 
З Днем вчителя - з днем тих, 
хто серце віддає дітям. Злагоди 
вам, благополуччя і достатку.



З теплом до тих, хто перетнув екватор життя

Поважні гості 
у нашому коледжі 

ветмедицини
Кращим стимулом навчатися в Україні для мо-

лоді є високі стипендії і впевненість у наявності 
робочого місця після закінчення навчання. 
Про це розповів лідер Радикальної партії Олег 

Ляшко студентам Компаніївського коледжу вете-
ринарної медицини під час зустрічі 28 жовтня.
Нардеп прибув до Компаніївки, аби особисто 

пересвідчитися та знати не з чуток, що у нашому 
коледжі ветеринарної медицини готують найкра-
щих фахівців, поспілкуватися з майбутніми вете-
ринарами та побачити на власні очі, як проходить 
навчання на виробництві..
Студенти тепло зустріли гостя, розповіли про 

своє студентське життя та провели екскурсію 
виробничою клінікою. У підсумку зустрічі Олег 
Ляшко сказав, що зробить все можливе, аби сти-
пендія була не 800-900 грн.,а мінімум 3 тисячі. 

Триває активне освоєння субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних тери-
торіальних громад. Результат на сьогодні – відремонтована дорога 
вулиці Шкільної. Попри поширену в суспільстві думку про те, що 
дороги в наш час зовсім не ремонтуються, поступ у цій справі, зви-
чайно, є. Слід зазначити той факт, що капітального ремонту доро-
ги тут не бачили давно. І змінам сприяє державна підтримка де-
централізації. Компаніївська громада вже одержала з державного 
бюджету на розвиток інфраструктури території 1,141,7 млн. грн., 
але отримати і використати їх можна частинами. Відділом фінан-
сів, економічного розвитку та інвестицій Компаніївської ОТГ було 
розроблено чотири проектні заявки, одна з яких – це капітальний 
ремонт вулиці Шкільної. Отримавши схвалення від Управляння 
регіонального розвитку і житлово-комунального господарства 
Кіровоградської ОДА, а також позитивний висновок комісії Міні-
стерства інфраструктури, ми частково використали державну 
субвенцію відповідно до проектної заявки. Так по вулиці Шкіль-
ній №3, №5 в смт. Компаніївка було здійснено капітальний ремонт 
дороги. Компаніївська селищна рада виступила замовником робіт. 
Підрядником - товариство з обмеженою відповідальністю «Маже-
стік». Вартість будівництва становить 832,665,60 тис.грн. Наразі 
всі роботи завершено та готуються документи до експлуатації.

Сьогодні ми мало замислюємося над тим, хто ж такі «люди по-
хилого віку», чим ми маємо завдячувати їм. Передусім це люди, 
які піднялися на найвищі вершини життя, з яких воно бачиться 
більш реальним, без оман. Їхнє найбільше багатство – досвід, 
знання, вміння і мудрість. 
1 жовтня у День людей похилого віку  та День ветерана селищний 

голова Олександр Маслюков разом з головою райдержадміністра-
ції Олександром Морозом вирушили вітати винуватців свята. 
Завітавши в домівки стареньких, подякували їм за життєву му-
дрість та настанови, побажали міцного здоров’я, добра, радості, 
довголіття, миру та злагоди. 
Але одними вітаннями це свято не закінчилося. У четвер 4 жо-

втня у приміщенні їдальні Компаніївського коледжу ветеринар-
ної медицини відбувся святковий захід під назвою « Осінь життя, 
як і осінь року, треба зустрічати без печалі», який з неймовірним 
душевним теплом організували керівники районної та селищної 
рад ветеранів Алла Башкатова та Жанетта Попова. З вітальни-
ми словами до ветеранів звернулися представники райдержад-
міністрації та селищної ради. Найактивніших винуватців свята 
було нагороджено цінними призами та преміями. Своїми вокаль-
ними талантами дивували присутніх районний хоровий колектив 
«Серпанок», вокальна група «Терниця», солісти районного бу-
динку культури Влад та Віктор Найда, Світлана Антонова. В залі 
панувала тепла, затишна і дружня атмосфера. А головне, що цей 
захід ще раз довів людям праці, що вони незабуті, що їх люблять, 
цінують і шанують. Мабуть, саме тому у багатьох присутніх в залі 
блищали сльзи на очах, але то точно були сльози щастя. Заверши-
лося святкування за веселим «солодким столом», який  від усієї 
душі був організований за підтримки селищного голови, спон-
сорів, представників деякий політичних сил та небайдужих біз-
несменів Компаніївщини. 

Шкільна вже з асфальтом
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АКТУАЛЬНО

DOBRE - наша спільна перемога!
14 вересня в приміщенні Компаніївської селищної ради відбу-

лося громадське обговорення мешканців Компаніївської ОТГ за 
участю експертів програми DOBRE - Олени Радул та Вікторії 
Зубкової. Метою участі нашої громади в програмі DOBRE є залу-
чення додаткових ресурсів - як фінансових, так і людських - для 
підсилення економічного потенціалу, покращення надання послуг 
та створення умов для залучення суспільно активних громадян-
до вирішення спільних проблем, що постають перед громадою.
За результатом другого етапу організатори конкур-

су відзначили потужний потенціал нашої громади та ого-
лосили переможцями.  Тепер наша ОТГ допущена до 
третього етапу,  а саме - реалізація проекту місцевого еко-
номічного розвитку Компаніївської громади вартістю 180, 000 
USD. Вітаємо з цією знаковою подією всіх мешканців громади! 

День усиновлення
Кожен рік в останній день вересня в Україні відзначать День 

усиновлення. Дата припадає на день великого православно-
го свята — Дня святих мучениць Віри, Надії, Любові і ма-
тері їхньої Софії. Віра, Надія і Любов, які уособлюють го-
ловні християнські чесноти та втілюють ідеали мудрості.
Напередодні Дня усиновлення службою у справах дітей та 

соціального захисту виконавчого комітету Компаніївської се-
лищної ради в навчальних закладах Компаніївської ОТГ було 
проведено флешмоб «Мама, тато і я – щаслива сім’я», спрямо-
ваний на привернення уваги до дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, подолання стереотипів та інформу-
вання громадян про маленьких українців різного віку, які ви-
ховуються в інтернатних закладах і очікують на усиновлення.

ПОДЯКА
Колектив селищної ради, депутатський кор-
пус та виконком висловлюють щиру подяку 
голові районної організації політичної партії 

«Народний Рух України» 
Колтуновій Валентині Василівні

за активну громадянську позицію та особи-
стий вклад у розвиток громади шляхом залу-
чення додаткових коштів при підтримці депу-

тата ВРУ Віктора Кривенка.


