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Моя родина - Живанівка єдина!

Окрім того, під час свята до 
уваги гостей була представлена 
виставка робіт народних уміль-
ців села. Сюрпризом для най-
молодших жителів Живанівки 
став смачний святковий торт. 
Кожен охочий зміг прийняти 
участь у святковій лотереї та 
отримати приз. Вже традицій-
но на святі Дня села гості та 

жителі Живанівки пригощали-
ся смачною кашею. Скуштува-
ти цю страву назбиралось чи-
мало охочих. Позитивні емоції 
і радість переповнювали кож-
ного, хто завітав цієї погожої 
днини до сільського будинку 
культури. Святкування Дня 
народження села завершилося 
вечірньою дискотекою. Сільсь-

ке свято вдалося - і всі ще раз 
переконалися в тому, що меш-
канці Живанівки вміють не 
тільки плідно працювати, але 
й весело розважатися. Велика 
подяка всім, хто взяв участь в 
організації та проведенні свята, 
а також спонсорам заходу.

Тетяна Вертянова.

До уваги мешканців
сіл Першотравенка

Вишнівка, Гордіївка, 
Володимирівка!

Відповідно до постанови 
ЦВК №163 від 19 жовтня 
2018р. призначено додат-
кові вибори депутатів до 
Компаніївської об’єднаної 
селищної ради, які відбу-
дуться 23 грудня 2018р.

Голова ТВК 
Тетяна Дубова

Нагороди захисникам 
України

12 жовтня в приміщенні районної дер-
жадміністрації відбувся захід, присвя-
чений Дню захисника України та Дню 
українського козацтва. Селищний голо-
ва Олександр Маслюков вручив грамоти 
воїнам Антитерористичної операції Ко-
потію Павлу Івановичу, Гичкало Ігорю 
Олександровичу, Косогою Олександру Іва-
новичу. Для всіх присутніх відбувся свят-
ковий концерт.

У неділю, 14 жовтня, в селі 
Живанівка Компаніївської 
ОТГ відбулися урочистості та 
святковий концерт з нагоди 
відзначення Дня села. 
Цей барвистий, осінній день 

об’єднав людей різного віку, 
від малого до великого, які 
прийшли до Живанівського 
сільського будинку культури, 
щоб привітати один одного зі 
святом. 
З вітальною промовою до 

громади звернувся селищний 
голова Олександр Маслюков, 
висловив щиру подяку всім 
жителям за любов та вірність 
рідному селу, за особистий 
внесок кожного у розвиток і 
добробут, та тим, хто не тіль-
ки на словах, а й конкретними 
справами допомагає благоу-
строю села. «Нехай же і надалі 
процвітає село, в мирі та зла-
годі зростають діти, спокійно 
і захищено почуваються люди 
похилого віку. А ми, як керів-
ний орган місцевого самовря-
дуваня, будемо робити все від 
нас залежне, аби кожен житель 
почувався щасливим»,- підсу-
мував Олександр Маслюков.
Під час урочистостей тради-

ційно вітали найактивніших  
представників громади. 
Гарний настрій та позитивні 

емоції своїми виступами дару-
вали присутнім місцеві вокалі-
сти та танцювальні колективи. 



Перша річниця ОТГ і наші успіхи
Відповідно до частини 6 статті 42 

Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» пропоную 
вашій увазі звіт про проведену ро-
боту Компаніївської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 
за період з листопада 2017р. по ли-
стопад 2018р.
Компаніївська об’єднана тери-

торіальна громада булаутворена 29 
жовтня 2017 року. До складу грома-
ди увійшли шість населених пунктів: 
смт.Компаніївка – адміністративний 
центр ОТГ, с.Живанівка, с.Громадсь-
ке, с.Лужок, с.Голубієвичі, с.Антонів-
ка. Загальна площа громади складає 
– 153,9 км 2, чисельність населення 
– 5544 чоловік.
Селищна рада працює у складі 22 

депутатів, що в повній мірі забезпе-
чує ефективну роботу представни-
цького органу. Кожен депутат добре 
володіє ситуацією на своєму окрузі 
та сприяє вирішенню проблемних 
питань, які турбують громадян.
Завдяки злагодженій роботі депу-

татського корпусу, протягом звітно-
го періоду відбулося 15 сесійних за-
сідань, на яких радою прийнято 282 
рішення. Відбулося 14 засідань ви-
конавчого комітету, за результатами 
яких прийнято 173 рішення.
У звітному періоді відбувалося фор-

мування нормативно-правової бази 
роботи об’єднаної територіальної 
громади:
•завершилася розробка та написан-

ня програмного документу «Страте-
гія розвитку 2030»;
•сформовано та затверджено бюд-

жет Компаніївської селищної ради 
на 2018 рік;
•розроблено та затверджено Про-

граму соціально-економічного ро-
звитку Компаніївської селищної 
радиоб’єднаної територіальної гро-
мади на 2018 рік;
•затверджено Програму діяльності 

у сфері екології на 2017 – 2020 рр.
•затверджено Інвестиційну про-

граму селищного комунального під-
приємства «Компаніївське» на 2018 
рік та ряд інших документів.
Дохідна частина загального фонду 

бюджету громади за звітний період 
становила 49,6 млн. грн., з них:
•власні доходи - 31,1 млн. грн.;
•освітня субвенція -9,1 млн.грн.;
•медична субвенція -4,7 млнгрн.;
•інфраструктурна субвенція - 1,144 

млн.грн.
Видатки протягом звітного періо-

ду склали 50,8457 млн.грн.:
•фінансування освіти - 18,8026 млн.

грн.;
•фінансування культури - 504,9 тис. 

грн.;
•благоустрій території громади - 

3,3909 млн.грн.;
•капітальний ремонт приміщень - 

981 тис. грн.;
•ремонти доріг - 2,921 млн.грн.
•кошти, передані до районного 

бюджету на утримання районних 
закладів –4,1 млн. грн. (тому числі 
на функціонування ЦПМСД та ЦРЛ 
– 1,007 млн.грн., пільговий проїзд – 
60, 0тис. грн., територіальний центр 
соціального обслуговування – 1,0176 
млн.грн., утримання закладів куль-
тури – 1,154 6 млн.грн., соціаль-
ний захист – 133, 7 тис.грн.). Для 
порівняння - в інших ОТГ (напри-
клад, Бобринецька) передача коштів 
до районного бюджету відсутня.

Розвиток інфраструктури та 
благоустрій території громади

•Для забезпечення потреб ком-

фортного проживання людей по вул.
Перемоги (б.№22-30) було прокладе-
но 130 м водогону, відновлено водо-
постачання та підключено домово-
лодіння.
•проведено реконструкцію стадіону 

селища: облаштовано волейбольний 
майданчик, встановлено новий пар-
кан (вздовж вулиці Шевченка), нові 
ворота. В подальшому планується 
відновлення футбольного поля та 
встановлення бігових доріжок.
•Відновлено мережу вуличного 

освітлення в с. Голубієвичі. Всього 
відновлено 18 світлоточок. Виконані 
роботи по влаштуванню зовнішньо-
го освітлення вулиць Набережна, 
Молодіжна, Садова та Центральна в 
Голубієвичах.
•Застосовані енергоефективне 

освітлення - встановлено два вулич-
ні ліхтарі на сонячних батареях по 
вул.Шкільній та пров.Вишневому 
(вартість комплектів склала 60 тис.
грн.).
•Відновлено освітлення вулиць 

Першотравнева та Перемоги в межах 
КТП – 273, 331. Встановлено 13 су-
часних світлодіодних LED-світиль-
ників;
•Проведено реконструкцію парку в 

центрі селища, встановлено пішохід-
ні доріжки із фігурних елементів 
мощення та встановлено нові лавки 
(вартість робіт склала 195 тис. грн.);
•У с.Голубієвичі встановлено сучас-

ний дитячий ігровий майданчик та 
тренажери. (вартість набору облад-
нання склала 50 тис.грн.).
•У с.Антонівка встановлено новий 

майданчик для дітей.(вартість набо-
ру обладнання склала 50 тис. грн.).
•У Голубієвицькій амбулаторії в 

кімнатах, де проводиться прийом 
громадян, замінено вхідні двері та 
вікна на сучасні ПВХ- конструкції з 
енергозберігаючими склопакетами.
•Запроваджено автобусний марш-

рут «Голубієвичі – Компаніївка» для 
зручності переміщеня сільських жи-
телів.
•Проведено роботи з відновлення 

дебіту водозабірних свердловин в 
смт. Компаніївка та с. Голубієвичі 
(вартість робіт склала 191 тис.грн.).
•Виконано ремонт водопропускно-

го лотка по вул.Набережна смт. Ком-
паніївка(вартість робіт склала 197 
тис. грн.).
•Встановлено огорожу біля пам’ят-

ника ліквідаторам ЧАЕС в с.Го-
лубієвичі (вартість склала 40 тис.
грн.).
•Встановлено павільйон автобусної 

станції (вартість склала 116 тис.грн.).
•Для перевірки якості продукції 

тваринного походження перед її про-
дажем населенню придбано та вста-
новлено на території ринкової площі 
приміщення лабораторії ветеринар-
ної експертизи (вартість придбання 
склала 135 тис.грн.).
•Для зручності населення встанов-

лено 4 павільйони для очікування 
громадського транспорту.
•Проведено реконструкцію та під-

ключення мереж вуличного освіт-
лення по вул. Молодіжна с.Живанів-
ка(вартість робіт склала 54 тис. грн.).
Оскільки значна частина доріг гро-

мади потребує ремонту дорожнього 
полотна, селищною радою вживали-
ся заходи щодо покращення стану 
доріг. Так, протягом звітного періоду 
проведено наступні роботи з ремон-
ту доріг:
•поточний ремонт дорожнього по-

криття по вул. Миру с.Антонівка 

(вартість робіт склала 200 тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього по-

криття по вул. Перемоги с.Антонів-
ка(вартість робіт склала 200 тис. 
грн.);
•поточний ремонт дорожнього 

покриття провулку між вул. Луго-
ва та вул.Степова в смт.Компаніїв-
ка(вартість робіт склала 33 тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього по-

криття по вул. Кігіма смт. Компаніїв-
ка(вартість робіт склала 91 тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього по-

криття по вул. Яновського смт. Ком-
паніївка (вартість робіт склала 196 
тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього 

покриття провулку Вишневий смт. 
Компаніївка (вартість робіт склала 
199 тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Валі Котика с. Ан-
тонівка (вартість робіт склала 178 
тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього по-

криття по провулку між вул. Яновсь-
кого та вул. Вишнева(вартість робіт 
склала 192 тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього по-

криття по вул. Вишнева смт. Ком-
паніївка (вартість робіт склала 70 
тис. грн.);
•капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Шкільна смт.Ком-
паніївка (вартість робіт склала 833 
тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього по-

криття по вул. Сонячна, смт. Ком-
паніївка (вартість робіт склала 193 
тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього по-

криття по вул. Паркова смт. Ком-
паніївка (вартість робіт склала 197 
тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього по-

криття провулку між вул. Дружби 
та вул. Перемоги смт. Компаніївка 
(вартість робіт склала 80 тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Дружби смт. Ком-
паніївка (вартість робіт склала 72 
тис. грн.);
•поточний ремонт дорожнього по-

криття по вул. Шевченка смт. Ком-
паніївка (вартість робіт склала 118 
тис. грн.).
Всього виконано ремонтних робіт 

дорожнього покриття на загальну 
суму 2.850.533 грн.
В зимовий період дорожнє покрит-

тя розчищалося та оброблялося 
протиожеледними сумішами. Про це 
подбали працівники комунального 
підприємства «Благоустрій». Техніка 
та люди були задіяні на чергуванні 
цілодобово. Дані роботи потребува-
ли значних матеріальних та фізичних 
затрат.
Для задоволення освітніх потреб 

населення в громаді функціонують 
4 загальноосвітні навчальні заклади, 
у яких здобувають освіту 645 учнів. 
Заклади налічують 84 педагогічних 
та 58 технічних працівників. 
На території громади функціонують 

3 заклади дошкільної освіти, в яких 
виховується 216 дітей. Заклади налі-
чують 20 вихователів та 29 чоловік 
технічногоперсоналу.
За звітний період:
•встановлено нову огорожу та двоє 

нових воріт в КЗ «Компаніївське 
НВО»;
•оновлено харчоблок в КЗ «Ком-

паніївське НВО» (встановлено дві 
нові електроплити вартістю 26 тис. 
грн. та нову потужну витяжну си-
стему);

•придбано шкільні меблі для КЗ 
«Компаніївське НВО» на суму 163 
тис.грн.;
•встановлено комплекс вхідних две-

рей КЗ «Компаніївське НВО»;
•було встановлено 23 віконних 

ПВХ-конструкцій з енергозберіга-
ючими склопакетами в Живанівсь-
кому відділенні КЗ «Компаніївське 
НВО»;
•розпочато реконструкцію части-

ни приміщення Живанівського від-
ділення КЗ «Компаніївське НВО» 
під дошкільний навчальний заклад 
(вартість робіт склала 1,5 млн.грн.), 
виготовлено проектно – кошторисну 
документацію під комплекс «Школа 
–дитячий садок», Живанівська філія;
•в Компаніївській ЗОШ І-ІІ ст. вста-

новлено нову огорожу, яка відділяє 
проїзну частину дороги від території 
школи. (Вартість склала 95 тис.грн.). 
Також на території навчального за-
кладу облаштовано дитячий майдан-
чик для школярів;
•відремонтовано покрівлю Го-

лубієвицької ЗОШ І-ІІІ ст., прове-
дено благоустрій пришкільної тери-
торії шляхом вимощення з асфальту 
навколо будівлі. Виконані роботи 
забезпечують безпечні умови для уч-
нів і покращують естетичний вигляд 
школи;
•для харчоблока Голубієвицької 

ЗОШ І-ІІІ ст. придбано та встановле-
но сучасну електроплиту;
•придбано меблі для класних кімнат 

на суму 143 тис.грн.;
•закуплено дидактичний матеріал 

та сучасні меблі «Нової української 
школи» для загальноосвітніх за-
кладів громади;
•придбано оснащення та засоби 

навчання, мультимедійні засоби для 
кабінетів природничого циклу за-
гальноосвітніх навчальних закладів;
•замінено покрівлю навчального 

закладу, складського приміщення та 
підвалу в дошкільному освітньому 
закладі №2 «Колосок», що покра-
щить матеріально-технічний стан 
і знизить затрати на опалення в хо-
лодну пору року, а головне - створить 
умови для комфортного перебуван-
ня дітей у закладі;
•замінено двері в будівлі дошкільно-

го навчального закладу № 1 «Пролі-
сок»;
•придбано для дошкільних навчаль-

них закладів вісім кварцових ламп 
для профілактики дитячих захворю-
вань.

Культура
Селищна рада не стоїть осторонь 

підтримки та розвитку культури. 
Жоден культурно-масовий захід в 
нашому селищі не проводиться без 
концертних програм за підтримки 
селищної ради.
Завдяки осередкам культури, де 

працюють художні колективи, на-
родно-аматорські групи, фольклор-
ні колективи, музичні гурти, жителі 
нашого селища мають можливість 
долучатися до чарівного світу мис-
тецтва.
Для розвитку культури та твор-

чості громади селищною радою було 
закуплено сценічні костюми для 
районного будинку культури, меблі 
та жалюзі в приміщення для дозвіл-
ля мешканців селища. Також були 
придбані сценічні костюми для ама-
торів Живанівського будинку куль-
тури.



Соціальний захист
•З метою надання соціальної під-
тримки малозахищеним верствам 
населення громади селищною радою 
розроблено та впроваджено в дію 
ряд програм: «Програма соціальної 
підтримки молоді, захисту дитин-
ства, розвитку педагогічної, культур-
но-масової роботи, профілактики 
алкоголізму, правопорушень «Мо-
лодість Компаніївки»; «Програма 
оздоровлення і відпочинку дітей, мо-
лоді та сімей з дітьми на 2017 – 2020 
рр.»; «Заходи щодо попередження 
насильства в сім’ї на 2018-2019 рр.», 
«Заходи щодо реалізації концепції 
соціального захисту бездомних гро-
мадян на 2018-2019 рр.» та ряд інших 
програм.
•В межах вказаних програм прово-
дилися виплати разової грошової 
допомоги жителям громади, виплата 
одноразової матеріальної допомоги 
учасникам АТО, виплата допомоги 

на лікування та інші виплати.
•На виконання програми оздоров-
лення дітей було виділено з бюдже-
ту кошти в розмірі 255 тис. грн. для 
оплати путівок в дитячі табори.
•Селищною радою профінансовані 
компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян.

Фізична культура та спорт
З метою визначення та забезпечен-
ня реалізації першочергових та пер-
спективних заходів, спрямованих на 
формування моделі розвитку фізич-
ної культури і спорту на демократич-
них та гуманітарних засадах розро-
блено «Програму розвитку фізичної 
культури та спорту на 2017-2020 рр.»
На території громади діють спортив-
ні команди. На утриманні селищного 
бюджету знаходяться дві футбольні 
команди: «Стафф» - районна, яка 
постійно бере участь у чемпіонаті 
району з футболу, та «Дружба», 

яка є учасником обласних змагань, 
чемпіонату області з футболу. Щоб 
підтримати та заохотити активних 
спортсменів, які відстоюють честь 
громади на різних рівнях, постійно 
виділяється транспорт для поїздок 
на змагання, що проходять за межа-
ми громади, та надається фінансова 
підтримка. Проводиться підтримка 
спорту вищих досягнень та органі-
зацій, які здійснюють фізкультур-
но-спортивну діяльність в регіоні, 
виділялися кошти для проведення 
навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту. 
Придбавався спортивний інвентар 
для ФСТ «Колос».

Підсумки
На закінчення хочу подякувати моїй 
команді, виконавчому комітету, де-
путатам селищної ради, керівникам 
підприємств, установ та органі-
зацій, громадським організаціям, 
всім жителям нашої громади, хто 

підтримував і допомагав селищній 
раді у виконанні заходів по соціаль-
но-економічному розвитку, хто не 
словами, а справами доводив свою 
небайдужість до становлення і ро-
звитку нашої громади. Хочеться 
побажати всім нам й у подальшому 
спільно вирішувати всі проблеми, 
які в нас є, але це можливо лише тоді, 
коли кожен з нас буде ставитись до 
селища в цілому як до своєї домівки. 
А ми зажди налаштовані на плідну 
співпрацю та на діалог з усіма, хто 
бажає щось зробити для себе і свого 
селища.
Я переконаний, що спільними зу-
силлями, усі разом, ми зможемо за-
безпечити належний економічний 
і соціальний розвиток селища та 
покращити добробут наших одно-
сельчан. Миру та достатку всім нам 
у новому трудовому році!

Селищний голова 
О. Маслюков

Перший проект з 
партнерами «DOBRE»
Компаніївська ОТГ увійшла в п’ятірку громад з Кіровоградської 

області, яких програма DOBRE відібрала для участі в наступному 
етапі конкурсу. Проект «Стоматологічний кабінет амбулаторії в с. 
Голубієвичі» затверджений та буде реалізований першим. Кошти 
для співфінансування проекту вже виділено, роботи з ремонту 
приміщення стоматологічного кабінету Голубієвицької амбула-
торії розпочалися. 5-6 листопада 2018 року Компаніївська ОТГ 
підпише меморандум про співпрацю з програмою DOBRE до 
2021 року. Згідно з цим до 2021 року буде виділено кошти в сумі 
180 тис.дол. на реалізацію всіх проектів, які будуть, - 2 великі і 4 
малі проекти (по 10 тис. дол.) 

Довгоочікуване вуличне 
освітлення в Живанівці 

вже є реальністю
У Компаніївській ОТГ продовжується відновлення вуличного 

освітлення. Так, в Живанівці засвітилася сучасними якісними та 
економними LED-світильниками вулиця Молодіжна. Дякуємо 
народному депутату Станіславу Березкіну за придбання облад-
нання для встановлення нових світлоточок. Відтепер ходити ніч-
ною вулицею стане безпечніше. Наступні в черзі вул. Вишнева та 
Гагаріна (с. Живанівка). Слід зазначити, що це останні дві вулиці 
в Живанівці, де вуличне освітлення ще не відновлено.

Співачка Натаніка 
завітала до 

Компаніївської ОТГ
22 жовтня у приміщенні Компаніївського 

РБК відбувся концерт української співач-
ки Натаніки, яка подарувала глядачам 
гарний настрій своїми чудовими щирими 
виступами. Селищний голова Олександр 
Маслюков привітав співачку у Компаніївці 
та побажав подальших творчих досягнень. 
У її виконанні звучали як енергійні пісні, 
так і ліричні та глибокі романси. Вона 
вправно тримала увагу глядача, між пісня-
ми розмовляла з публікою, жартувала, спу-
скалася зі сцени до глядацької зали, щоб 
бути ближче до людей, навіть запрошувала 
піднятись з нею на сцену та заспівати ра-
зом. Всі залишилися задоволеними, емоції 
переповнювали. Концерт відбувся під па-
тронатом селищного голови Олександра 
Маслюкова та за підтримки директора ПП 
«Добробут-А» Анатолія Павленка. Щиро 
сподіваємося, що у майбутньому на нашу 
рідну Компаніївщину ледь не щодня приїз-
дитимуть зірки, бо маємо надію, що наша 
громада буде сильна, спроможна і квітуча.
Дякуємо співачці за благодійний концерт.

Згуртованість- вірний шлях до успіху
В селі Живанівка облаштували дитячий ігровий майданчик та 

футбольне поле. Спочатку за ініціативи депутатів селищної ради 
Анни Фролової та Павла Прищепи відбувся суботник, на якому 
небайдужі активні жителі громади, депутати селищної ради під-
готували територію під майданчик та власноруч встановили для 
дітей шість яскравих ігрових елементів. Зараз планується влашту-
вати огорожу навколо футбольного поля. Компаніївська селищна 
рада щиро дякує всім небайдужим жителям, нашим ініціативним 
депутатам, які долучилися до цієї благородної справи. Приємно, 
що є люди, які своєю працею вносять вклад у наше життя.

Приємна новина
 для юних танцюристів

У Компаніївському відділенні КЗ «Компаніївське НВО» пла-
нується реконструювати клас естетики під хореографічний клас. 
Наразі розробляється документація та вже до 1 січня 2019 року 
клас, де діти зможуть займатися танцями, буде облаштовано. Тож 
незабаром юні танцюристи ще частіше радуватимуть нас своїми 
талантами і ще краще прославлятимуть Компаніївщину чергови-
ми перемогами на всіляких змаганнях та конкурсах. А селищна 
рада разом з педагогами зроблять все необхідне для цього.
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АКТУАЛЬНО
Тренування з цивільного 

захисту
12 жовтня 2018 році на базі Компаніївського відділення закладу  

«Компаніївського НВО» відбулось показове спеціальне об’єктове 
тренування з питань цивільного захисту. Тренуванню передува-
ли підготовка керівного складу закладу, ланки по утриманню за-
хисної споруди, персоналу та педагогічних працівників закладу. 
Методичну допомогу та консультації з питань цивільного захи-
сту учасникам освітнього процесу надавав майстер виробничого 
навчання обласного навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Чижевський Д.Є., який напе-
редодні провів навчання з адміністрацією закладу та спеціалістом 
з питань цивільного захисту Компаніївської селищної ради. Від-
працювання пройшло на належному рівні, всі ланки формувань 
спрацювали злагоджено і виконали поставлені завдання. В нав-
чанні також взяли участь представники шкіл Компаніївської ОТГ 
та Компаніївського району. Тренування відбулися за рахунок 
фінансування селищної ради.

У закладі дошкільної освіти №1 «Пролісок» 
Компаніївської ОТГ до 100-річчя з дня на-
родження В.О. Сухомлинського - нашого 
земляка, письменника - педагога, та дня 
народження групи відбувся захід на тему 
«В гості до бджілок» за мотивами казки 
В.О. Сухомлинського «Бджілки на розвід-
ці». Мета цього дійства - виховати у дітей 
почуття прекрасного, навчати їх бачити 
красу навколишнього середовища, слухати 
музику природи, завдяки казці, пізнавати 
світ не лише розумом, а й серцем. Свято 
підготували музичний керівник Дяжур 
Галина Валеріївна (як завжди, креативно 
підійшла до організації свята), вихователі 
ІІ молодшої групи «Бджілка» - Жолобова 
Людмила Антонівна, Кушніренко Тетяна 
Олександрівна. Діти співали, танцювали, 
грали в ігри, а глядачі милувалися малень-
кими артистами - БДЖОЛЕНЯТАМИ.

У маленьких «бджоленят» було свято бджілок

74-та річниця визволення України 
від фашистських загарбників

26 жовтня о 9:00 год. з нагоди Дня визволення України від фаши-
стських загарбників на площі Компаніївки відбулася урочиста це-
ремонія покладання квітів до Братської могили радянським вої-
нам та до Монументу Патріотам України. Вшанувати героїчний 
подвиг українського народу прийшли представники Компаніївсь-
кої селищної ради, структурних підрозділів райдержадміністра-
ції, трудових колективів підприємств, установ, організацій та 
громадськість селища. Присутні вшанували світлу пам’ять за-
гиблих воїнів та солдат, які поклали голови за мир на українській 
землі, хвилиною мовчання. Будемо пам’ятати і не забувати! Добра 
пам’ять про Вас завжди житиме в наших серцях.

Компаніївська районна державна лікарня ветеринар-
ної медицини інформує, що відповідно плану протиепізо-

отичних заходів в період з 5 жовтня 2018р. по 30 листопада 
2018р. на території смт. Компаніївка та с. Живанівка буде 

проводитись планове щеплення домашніх тварин 
(собак та котів)  проти сказу.

Осінні барви  (фото В. Осадчої)


