Компаніївський

Вісник
26 квітня

Пам’ятаємо, дякуємо,
цінуємо, шануємо!
МІЖНАРОДНИЙ
ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ЧОРНОБИЛЯ

№ (16) 26 квітня 2019 р.

Вітаю з Великоднем!
Смачної паски
та щасливих свят!
Олександр Маслюков

Літературна премія ім. Віктора Близнеця
«Земля світлячків»

12 квітня у приміщенні Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади відбулася урочиста церемонія вручення літературної премії
ім. Віктора Близнеця «Земля світлячків» ( із 2019 року Компаніївська селищна рада стала її співзасновником). У заході взяв участь
секретар селищної ради Юрій Панасюк, який привітав учасників
конкурсу та присутніх, побажав натхнення, реалізації задумів і подальших здобутків на літературній ниві. Конкурс проходив у чотирьох номінаціях.
За рішенням журі лауреатами літературної премії імені Віктора
Близнеця «Земля світлячків» стали: у номінації «Проза та поезія

дітей та молоді (молодша вікова категорія)» - Артем Дубина і Годованюк Софія; у номінації «Проза та поезія дітей та молоді (середня
вікова категорія)» - Цуркан Марина; у номінації «Проза та поезія
дітей та молоді (старша вікова категорія)» - Пухальська Марина; у
номінації «Проза та поезія для дітей» - Антоніна Царук. Переможцям та учасникам премії вручено Дипломи і грошові винагороди.
Присутні отримали задоволення від виступів дитячих колективів
та авторської поезії продовжувачів великої справи Віктора Близнеця – нашого з вами земляка. Щиро дякуємо за чудовий захід організаторам та всім, хто долучився до нього. Будемо і надалі заохочувати, та плекати світлі почуття у душах юних письменників.

Візит польсько-українських експертів

2 та 3 квітня 2019 року в Компаніївській об’єднаній територіальній громаді працювали польсько-українські
експерти. Програма була дуже насиченою. Першого дня
зустрілися з керівництвом громади, представниками агропромислового комплексу Компаніївської ОТГ, обговорили подальші дії щодо роботи над Стратегією розвитку та
виявлення бачення її громадою. Пшемислав Фенрих, Магдалена Братко, Оксана Колісник разом із представниками
Компаніївської селищної ради відвідали комунальний заклад «Компаніївське НВО», Компаніївський коледж ветеринарної медицини БНАУ. Нагадаємо, що в Компаніївському НВО пройшов конкурс дитячих та молодіжних проектів
«Майбутнє громади залежить від нас уже сьогодні». Серед
учнів 1-6 класів відбувся конкурс, де школярі представили 36 малюнків-проектів «Моє селище в майбутньому».
Шкільні громадські активісти також запропонували надзвичайно цікаві та креативні проекти, направлені як на
вирішення актуальних проблем, із якими зіштовхується
наша громада, так і на організацію дозвілля молоді та розвиток спорту. Так, діти пропонують вирішити проблему
роздільного сортування сміття, організувати молодіжний
центр, скейт-парк та модернізувати стадіон. Переможці
конкурсу були нагороджені призами та солодощами від
Компаніївської селищної ради та польсько-українських
експертів. Для школярів громади проведено майстер-клас,
де учні висловлювали своє бачення та думки щодо майбутнього громади, розповідали, що подобається в селищі,
селі, а що хотілося б змінити, вносили свої пропозиції та
озвучували ідеї. У коледжі ветеринарної медицини експерти познайомилися зі студентами, обговорили питання
Стратегії розвитку Компаніївської громади. 3 квітня у першій половині дня в селі Першотравенка відбулося виїзне
засідання за участю польсько-українських експертів, представників Компаніївської селищної ради та робочої групи
по Стратегії розвитку Компаніївської ОТГ. Під час візиту
оглянули сільську інфраструктуру : ФАП, Будинок культу-

ри, школу, будівлю старостинського округу, магазин, дитячий майданчик. Місцеві жителі провели екскурсію мальовничими куточками Першотравенки та розповіли її історію.
Це дало можливість далі, під час засідання, визначити слабкі та сильні сторони розвитку села, вибрати один із запропонованих експертами варіант бачення сталого розвитку
Компаніївської ОТГ на 2019-2027 роки. У другій половині
дня робоча група працювала у приміщенні Компаніївської
селищної ради, де коригували стратегічні і операційні цілі
плану розвитку нашої громади. Також для присутніх учні
Компаніївського НВО представили свої кращі проекти. Селищний голова Олександр Маслюков та експерт Пшемислав
Фенрих щиро подякували молоді за цікаві та креативні ідеї.
Дуже дякуємо школярам за участь у конкурсі, представникам робочої групи та всім, хто долучився до заходів.

Про наболіле: ремонт вулиці Вишнева
Виконуючи заходи із реалізації
Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020
року та заходи Програми економічно-соціального розвитку
Компаніївської ОТГ на 2019
рік, Компаніївська селищна
рада запланувала капітальний ремонт ( 0,743 км) вул.
Вишневої у смт Компаніївка.
Дана вулиця класифікується
як головна для Компаніївки,
збігається з територіальною
дорогою Т-12-16 Шишкине Компаніївка – Устинівка та перетинає не тільки селище, а й
увесь Компаніївський район із
заходу на схід. Інтенсивність

руху за 2019 рік становить 368
автомобілів/добу. Окрім інших, нею рухаються автомобілі
екстреної допомоги, шкільні
автобуси та автобуси місцевого сполучення.
Хочемо зауважити, що територіальною дорогою Т-12-16
також користуються жителі населених пунктів Компаніївського району, які не входять до
Компаніївської ОТГ та сільськогосподарські товаровиробники цих населених пунктів, які
сплачують податки до районного бюджету.
Альтернативи даної транспортної мережі не існує, так як вона

100м2 нової підлоги
У Першотравенській ЗШ І-ІІІ ступенів, у фойє на І поверсі, за кошти місцевого бюджету покрито підлогу площею більше 100 кв.м.,
а в спортивній залі навчального закладу ремонтуються відкоси на
вікнах. Після того, як Компаніївська селищна рада стала співзасновником літературної премії ім. В. Близнеця, у першу чергу було
звернено увагу на стан підлоги, де мав проводитися захід. Дивно,
що за стільки років проведення урочистостей засновники премії
чи не помітили незадовільного стану покриття, чи не мали можливості виділити кошти для його ремонту.

проходить через гідротехнічну
споруду місцевого ставу річки Комишуватки, сполучаючи
східну і західну частину селища. Дорога дає можливість
доступу жителям Компаніївщини до соціально-важливих
об’єктів селища: центральної
районної лікарні, шкіл, дошкільних дитячих навчальних
закладів, закладів соціального
захисту та інших. У цьому році
Компаніївською селищною радою замовлено проектну документацію на «Капітальний
ремонт дорожного покриття по
вул. Вишнева у смт Компаніївка, Компаніївського району,

Кіровоградської області» та
отримано позитивний експертний звіт. Кошторисна вартість
робіт у цінах 2019 року складає 6,7 млн. грн. На даний час
згідно з Законом України «Про
публічні закупівлі» проводиться підготовка тендерної документації для оголошення в
системі публічних закупівель
«ProZorro», а також підготовлено листи-клопотання до Кіровоградської обласної ради та
Компаніївської районної ради
для надання субвенції місцевому бюджету на капітальний
ремонт вул. Вишнева у смт
Компаніївка.

Екскурсія школярів до музею авіації
Щорічно 12 квітня відзначається Міжнародний день авіації та космонавтики. Саме цього дня за сприяння селищного голови Олександра Маслюкова школярам Компаніївського НВО пощастило
відвідати музей авіації Національного авіаційного університету в
м. Кропивницький. Діти не лише дізналися про історію навчального закладу, ознайомилися з його авіаційно-технічною базою, макетами літаків, гелікоптерів, досягненнями вітчизняних конструкторів, їм також випала унікальна можливість побувати на борту
літака та спробувати себе в ролі пілота. Подібні заход розширюють
світогляд учнів, усвідомити необхідність отримання якісної освіти,
щоб мати можливість працювати у цікавій та перспективній сфері
та вибрати майбутню професію. Хлопці та дівчата повернулися
додому сповнені новими позитивними емоціями та враженнями
від побаченого.

Пишаймося нашими талантами!
13-14 квітня у Кропивницькому відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс талантів «Твоя мрія», у якому взяли участь учні
Компаніївської музичної школи, успішно продемонструвавши
свої досягнення в різних видах творчості. У номінації «Естрадний
вокал» Диплом лауреата 3-го ступеня отримала Калабіна Ніна, Диплом лауреата 2-го ступеня - Фролова Вікторія, Дипломи лауреатів
1-го ступеня - Гольфіндер Анастасія, Кліваденко Софія, Бевзенко
Яніна. У номінації «Фортепіано» Диплом лауреата 2-го ступеня
отримала Каюда Дар’я. Вітаємо талановиту молодь та бажаємо подальших творчих успіхів! Мрії - це частинки нашого життя. Тож
нехай збуваються найсміливіші мрії!
9-11 квітня 2019 року у м. Черкаси відбувся фінальний етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета». Команда гуртка «Юні лісівники» (кер. Полтавець Світлана
Владиславівна) позашкільного навчального закладу ОЦЕНТУМ,
що діє на базі КЗ «Компаніївське НВО», презентувала виконану
роботу за 2018-2019 н.р., взяла участь у моніторингових дослідженнях і написанні тестів та виборола І місце. Із найкращого боку
показали себе Кочубей Євгеній та Гулова Дар’я (учні 8-х класів), а
команда учасників-екологів загальноосвітнього навчального закладу КЗ «Компаніївське НВО» виборола ІІІ місце. Перемогу здобули учениці 7 класу Ляшенко Вікторія та Медяник Юлія. Найщиріші
вітання переможцям! Бажаємо їм успіхів та подальших здобутків!
Учні 2-11 класів Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ступенів взяли участь у
Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч», за що
більшість із них отримала подарунки. Цей конкурс є найпопулярнішим в Україні серед учнів загальноосвітніх шкіл. За сім років
існування він став майданчиком для розширення можливостей
та самореалізації в освоєнні англійської мови для багатьох учнів.
Коркач Анастасія, (5 клас) отримала срібний сертифікат, екокишеньку «Читати модно», наліпки «Гринвіч». Мудренок Богдан,
(3 клас), отримав бронзовий сертифікат, набір флікерів, наліпки
«Гринвіч». Сертифікат учасника та наліпки «Гринвіч» отримало ще
14 учнів школи, що не може не радувати. Дякуємо школярам за
активність та участь у конкурсі.

«Великдень у Простоквашино» для наших малюків
Напередодні Великодня у Компаніївському
ЗДО «Пролісок» відбулося цікаве музично-театралізоване дійство за участі дітей та
працівників закладу «Як святкують Великдень у Простоквашино» за мотивами відомого мультфільму на сучасний лад. Свято
пройшло у радісній, теплій атмосфері та
піднесеному настрої. Автори сценарію - педагогічні працівники садочка. Компаніївська об’єднана селищна рада в особі голови,
депутатського корпусу та виконкому щиро
дякує педагогам за цікаві, креативні та змістовні заходи для малечі.

АКТУАЛЬНО
Спільна справа на користь громади не лише згуртовує, але й
виховує відповідальне ставлення до порядку й затишку!
Щороку навесні багато хто обурено висловлюється через засмічення парків та лісів, лісосмуг і балок, узбіч трас і доріг побутовим та будівельним сміттям. Купи пластику всіх видів, скло,
бляшанки та інший непотріб після сходження сніжного покрову
просто вражають своїми об’ємами. На початку квітня розпочалася акція «За чисте довкілля» для упорядкування, озеленення
і благоустрою селища та сіл Компаніївської селищної об’єднаної
територіальної громади. По всій території ОТГ за участю колективів селищної ради, комунального підприємства, структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій, депутатів, небайдужих активних жителів, молоді робота просто
кипіла. Так, для покращення санітарного та естетичного стану населених пунктів було очищено від сміття, опалого листя
та гілок територію в’їзду в Компаніївку, паркові зони селища,
ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища біля джерела ( вул.
Набережна), у балках ( вул. Дружби, Барахтія, Лугова та Степова); прибрано Братську могилу (с. Живанівка); упорядковано
території (с. Голубієвичі та Антонівка); побілено дерева. Також
завдяки активістам як у вихідні, так і в будні дні відбулися «су-

ботники» у дворах багатоквартирних будинків, по вулицях, провулках, прибудинкових територіях. У рамках проведення місячника розпочалися роботи з відновлення елементів благоустрою. У
центральному сквері (біля фонтану) встановлено урни для сміття та нові лавки. Кожен із нас має змогу, витративши небагато
часу, стати корисним для суспільства і природи, навіть організувавши невеличку акцію там, де проживає. Ми висловлюємо велику подяку всім, хто долучився до цієї благородної справи, адже
цінуємо особистий внесок кожного та віримо, що разом нам
усе вдасться! Хотілось би додати, що для вирішення ситуації зі
смітниками, необхідно шукати першоджерело проблеми. А воно
ховається у низькій культурі виховання та відсутності моральних
цінностей людей. Тому, щоб довкілля радувало око, треба просто
не смітити і долучатися до європейської моди на чистоту та свідому екологічну поведінку! Приєдмуймося до прибирання зелених
зон та прилеглих територій! Шанобливе, бережливе ставлення
до природи – одне з правил поведінки цивілізованої і культурної
людини! Звертаємося до кожного домоволодіння з проханням поспішити укласти договір на послугу вивезення твердих відходів!
Це можна зробити в КП «Благоустрій смт Компаніївка» за
адресою: смт Компаніївка, вул. Паркова, 10. Вартість вивезення
сміття складає 10 грн. за 1 особу щомісяця.

Всесвітній День довкілля
Роботи по озелененню території Компаніївської громади
почалися ще з 19 квітня. Працівниками селищної ради та комунального підприємства біля
центрального ставу і дитячого
майданчика (вул. Набережна)
було висаджено молоді деревця
катальпи, сосни, модрини. Учні
шкіл Компаніївської громади
також приєдналися до акції та
висадили на своїх пришкільних
ділянках липки, березки, туї.
Метою цієї акції є збереження і примноження природних
багатств, що дає можливість
уважно обдумати дії та кроки,
які кожен із нас повинен зробити в напрямку відновлення
та охорони довкілля. Хочеться,
аби ця доброчинна природоохоронна акція на благо рідного
села чи селища згуртувала якнайширше коло небайдужих
людей, стала добрим прикладом
для нашого підростаючого покоління. Компаніївська селищна рада вдячна всім, хто не залишився осторонь і долучився
до цієї потрібної справи, спрямованої на поліпшення стану
навколишнього середовища.

Безпритульні тварини – проблема всіх і кожного!

Рішенням виконавчого комітету Компаніївської селищної ради від
05 березня 2019 року №259 затверджена програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2019-2022
роки, проведені позитивні перемовини з громадською організацією захисту тварин «БІМ» (м. Кропивницький) щодо можливості
обслуговування території Компаніївської ОТГ, а саме відлову бродячих собак спеціальними засобами та доставки тварин спеціально обладнаним транспортом до місця проведення операцій зі стерилізації. Укладена угода з лікарем ветеринарної медицини, який
має ліцензію на даний вид діяльності. Лікарем-спеціалістом буде
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проводитися також реєстрація, фотографування та ідентифікація
тварин бирками. Розглядається можливість введення тваринам
лікарського засобу для профілактики сказу. Залишається відкритим питання обладнання й облаштування місця проведення операцій, до операційного та після операційного утримання бездомних тварин. На даний час розробляється технічна документація
для капітального ремонту колишньої адміністративної будівлі для
цих цілей. Бюджетом селищної ради передбачені кошти на проведення мінімального ремонту в даній будівлі, а саме: встановлення
вікон, дверей, забезпечення електропостачанням тощо.

