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244- й День народження Компаніївки
26 травня у Компаніївці відсвяткували 244-ту річницю від дня заснування селища. Саме цього сонячного недільного дня місцеві
жителі та гості зібралися в центральному сквері, щоб привітати
один одного зі святом та за традицією у великій дружній родині
відзначити його.
Із вітальним словом до присутніх звернувся голова Компаніївської ОТГ Олександр Маслюков, привітав із річницею та подякував
і депутатському корпусу за активну допомогу та співпрацю, і кожному, хто постійно підтримує та приймає участь у розвитку селища й кому небайдуже майбутнє нашої Компаніївки.
Олександр Андрійович вручив Подяку Компаніївської селищної ради за вагомий особистий внесок у соціально-економічний
та культурний розвиток селища, активну громадську позицію,
високий професіоналізм та з нагоди свята Кондратюку Василю
Олександровичу, Лушному Івану Івановичу, Полтавець Світлані
Владиславівні, Омельчуку Олексію Віталійовичу, редколегії інформаційного бюлетеня «Компаніївський вісник» - Вьюн Оксані Василівні та Вертяновій Тетяні Олександрівні.
Тепло й гостинно зустрічала Компаніївка почесних гостей, що
завітали на свято з вітаннями та щирими побажаннями: народного депутата України Станіслава Березкіна, депутата Кіровоградської обласної ради Олександра Шевчука, голову Аграрної партії
України Юрія Крутька, голову Компаніївської райдержадміністрації Олександра Мороза.

Станіслав Березкін нагородив Грамотою депутата Верховної Ради
України за сумлінну працю, активну громадську позицію та з нагоди відзначення Дня селища Компаніївка: Бричку Максима Ігоровича, Косогой Євдокію Василівну, Левковську Галину Леонтіївну,
Невмержицьку Оксану Миколаївну, Хомич Тетяну Анатоліївну.
Завдяки благодійному фонду Станіслава Березкіна «Добротвір»
спеціально до річниці встановлена сцена, придбана для використання в усіх населених пунктах виборчого округу депутата, та
якою і надалі будемо користуватися під час проведення заходів
у селищі. Кошти з місцевого бюджету на оренду сцени не витрачалися (надано безкоштовно)
Під час свята глядачі мали чудову нагоду насолодитися майстер-

ним співом Людмили Таран та номером танцювального колективу
«Фантазія». Виконавці після виступу отримали солодкі презенти
від ФОП Гончара Олега Михайловича.
Спеціальним гостем свята став вокально-інструментальний
ансамбль «Лейся, песня» за підтримки голови Аграрної партії
України Юрія Крутька. Артисти презентували Компаніївці свою
феєричну концертну програму та подарували море позитиву.
Уже традиційно для найменших жителів місцевий майстер-кондитер Оксана Сенягіна випекла смачний торт. Для дітей та їхнього
дозвілля на святі було передбачено багато приємних сюрпризів.
Серед них велика надувна гірка, батути, каруселі, лазертаг, атракціони, а також улюблені солодощі та напої, солодка вата та попкорн. Розваги й веселощі тривали аж до сутінок.
А яке ж свято без юшки та каші? Тому, як завжди, всі бажаючі
куштували смачну рибну юшку та кашу від сім’ї Дахно.
У парку та біля ставу було облаштовано креативні фотозони, де
кожен бажаючий зробив фото на згадку, а вздовж вулиці Перемоги майстри народного мистецтва влаштували виставку-ярмарок
своїх виробів.
Вечірня програма продовжилася чудовим виступом інструментального ансамблю народної та сучасної музики «Єлисавет-ретро»
і солістів Кіровоградської обласної філармонії за сприяння народного депутата Станіслава Березкіна. І на завершення відбулася запальна дискотека, де розважав колектив «BuzzOk».
Свято вдалося та надовго запам’ятається всім жителям і гостям.
Кожен отримав масу позитивних емоцій та заряд енергії. Стало доброю традицією святкове дійство з нагоди Дня селища Компаніївка відзначати масштабно та весело.
Висловлюємо велику подяка Березкіну С.С., Крутьку Ю.М., Кондратенку В.А., Качинському М.П., Павленку А.І., Шеремет В.І., Мізецькому Г.В., Олійникову О.К., Жученку М.Л., Бондаренку Л.А.,
Горчак К.А., Федорову С.В., Гончар О.М., сім’ї Дахно та їх помічникам за смачну юшку та кашу, Оксані Сенягіній за великий святковий торт, колективу РБК, ведучим та всім, хто приймав участь у
підготовці та проведенні свята.

Експрес новини
28 травня 2019 року
о 10.00 год. у приміщенні
Компаніївської
селищної
ради відбулося громадське
обговорення проектів регуляторних актів. У свою чергу на 26 сесії Компаніївської
селищної ради депутати
затвердили ставки земельних податків. Докладніше
на офіційному сайті Компаніївської селищної ради
http://www.kompanievskaselrada.gov.ua
Із метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля,
покращення
санітарного
стану, збереження об’єктів
та елементів благоустрою,
зелених насаджень та для
забезпечення ефективного
контролю за дотриманням
Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
Правил благоустрою Компаніївкої селищної ради, виявлення порушень і притягнення до відповідальності
суб’єктів господарювання
та громадян у Компаніївській ОТГ створено Інспекцію
з благоустрою. На посаду
інспектора з благоустрою
Компаніївської
селищної
ради призначено Малого
Івана Івановича.
Адміністративна
комісія
нагадує жителям громади
про необхідність дотримання Правил благоустрою та
про адміністративну відповідальність за їх порушення.
Якщо стали свідком такого
порушення, то необхідно
повідомити інспектора з
благоустрою або звернутися
до Компаніївської селищної
ради.
Роз’яснення щодо капітального ремонту вулиці
Вишнева.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
було оголошено тендер у системі публічних закупівель
«ProZorro» щодо виконання капітального ремонту
вулиці Вишнева довжиною
0,743 км. Через неточність
у оформленні тендерної
документації заяви 5 учасників торгів, які надіслали
свої пропозиції, відхилено.
У червні оголошено новий
тендер, який завершиться
на початку липня. Щиро
сподіваємося, що подібної
помилки більше не станеться і нарешті розпочнеться
ремонт дороги.

«Невичерпні джерела»
Свято розпочалося з покладання квітів до Монумента Патріотам України та урочистої ходи
селищем.
Були присутні почесні гості: народний депутат
України Станіслав Семенович Березкін, перший
заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Петрович Коваленко, заступник голови Кіровоградської обласної
ради Ігор Станіславович Степура, директор департаменту культури, туризму та культурної
спадщини обласної державної адміністрації Валентина Григорівна Животовська, виконуюча
обов’язки директора обласного Центру народної
творчості Людмила Василівна Подлєсна, представники виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
У заході взяли участь 26 аматорських фольклорних колективів Кіровоградської області.
Обласне свято «Невичерпні джерела» проводилося цього року напередодні Трійці, яка у давнину називалася Зеленою, або Клечальною, неділею.
Відкриваючи фестиваль, перед присутніми
виступили перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Петрович Коваленко, заступник голови Кіровоградської обласної ради Ігор Станіславович
Степура, народний депутат України Станіслав
Семенович Березкін, депутат Компаніївської
районної ради Ігор Леонідович Демиденко. Усіх
гостей привітав господар селища - голова Компаніївської селищної об’єднаної територіальної
громади Олександр Андрійович Маслюков, подякував організаторам свята та побажав натхнення
творчим колективам.
Від щедрої компаніївської землі гостям вручили
духмяний хліб та маленькі сувеніри на згадку.
Гарними виступами привітали глядачів учасники зразкової аматорської хореографічної студії
«Олена» Кіровоградського районного будинку
культури (кер. Олена Григор’єва), актори народного аматорського театру малих форм «Промінь»

Компаніївського районного Будинку культури
(кер. Стефанія Охват).
У рамках заходу відбулося дефіле «Барвиста компаніївська хустина», під час якого дівчата представили 16 старовинних хустин, що зберігаються
в домашніх скринях сіл Компаніївки і району.
Кращі аматорські фольклорні колективи Кіровоградщини, одягнені в національні костюми, подарували глядачам автентичні українські народні
пісні, фрагменти традиційних обрядових дійств.
Різноманітність сценічного одягу учасників просто вражала своїми яскравими барвами.
Під чистим небом розгорнула свою роботу
виставка майстрів декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва Компаніївського району, на якій було представлено і живопис, і вироби з дерева, і вишиті рушники та картини. Для
бажаючих - майстер-клас із гончарства. Окрасою
виставки стала презентація оберегів від сільських рад Компаніївського району.
Для любителів смачного працював ярмарок-продаж «Домашні смаколики», а шановні гості Компаніївки мали змогу скуштували домашній борщ
та кашу від Олександра Дахна та його помічників.
Для дітлахів працювали атракціони та батути, а
також малеча ласувала солодкою ватою і попкорном.
Завершили «Невичерпні джерела» танцювальним флешмобом за участі фольклорного колективу «Ексампея» Кіровоградського РБК.
По закінченню фестивальної програми Валентина Животовська, Людмила Подлєсна та секретар
Компаніївської селищної ради Юрій Панасюк
вручили нагороди та подарунки колективам, які
брали участь у цьому неповторному дійстві .
Це свято, гарне, веселе,колоритне, запам’ятається всім надовго.
Величезна подяка організаторам за популяризацію української культури, учасникам, ведучим та
всім, хто долучився до святкового заходу.

День батька
16 червня в Україні вперше офіційно святкували
День батька і надалі відзначатимуть його кожної
третьої неділі червня.
14 червня в Голубієвичах відбувся захід «Уклін
тобі, наш рідний тату» для членів ветеранської
організації старостинського округу, який організувала голова організації ветеранів Тимошенко В.М.
Валентина Миколаївна захоплено розповідає:«На
святкування залучили дітей зі школи, запросили
соліста Віктора Найду. Від його потужного го-

лосу аж «мурашки бігали» по тілу. Свято пройшло в теплій дружній атмосфері, кожен із батьків
розповів якусь життєву історію. Було дуже цікаво
та весело, не обійшлося і без танців».
«Добрий, сильний, сміливий і завжди готовий
прийти на допомогу», - такими гарними словами
описували татусів ведучі свята.
Теплі емоції всім присутнім подарували сольні
виступи Віктора Найди та Володимира Бобришова. Також для батьків за сприяння Компаніївської
селищної ради було організовано солодкий стіл.

День захисту дітей

Щороку в перший день літа ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої країни – Міжнародний день захисту дітей. Водночас
це й свято тих, хто завжди поруч із дітьми, хто піклується про них
і допомагає твердо стати на ноги. Діти – наш найдорожчий скарб,
наша радість і наше майбутнє. Саме тому святий обов’язок родини, школи, органів влади та громадськості подбати про всебічний
розвиток інтересів та здібностей дітей, забезпечити належний
рівень їх виховання, дотримання прав дитинства.
Із цієї нагоди 1 червня у центральному парку селища Компаніївка відбулася весела та насичена святково-розважальна програма
«Планета дитинства», організована працівниками і вихованцями
Компаніївського ЦДЮТ. На дітлахів різних вікових категорій та
гостей свята чекали виступи танцювальних та вокальних колективів, виставка дитячих робіт «Прикрашаємо планету своїми
руками», ігри, забави, солодощі, працювало фотомістечко. Проведено цікаві майстер-класи, підготовлено музично-розважальну
програму «Crazzy Dance».
Із найкращими привітаннями і побажаннями завітали на захід
селищний голова Олександр Маслюков та помічник народного
депутата Станіслава Березкіна Геннадій Солдецький.
Гарний настрій та радість панували протягом усього свята, малеча
отримала задоволення і масу вражень.
Фінансову допомогу на проведення святкувань надали Компаніївська селищна рада та БФ Станіслава Березкіна «Добротвір».
Дякуємо організаторам і всім учасникам чудового заходу!

Звітували юні музиканти
Звітний концерт у музичній школі
Юні вихованці Компаніївської музичної школи презентували
свої таланти.
Нещодавно у студентському клубі Компаніївського коледжу ветеринарної медицини БНАУ відбувся творчий звіт Компаніївської музичної школи. Святкова зала зібрала поціновувачів музичного мистецтва, серед яких батьки та друзі вихованців школи.
Із вітальним словом до присутніх звернулася директор навчального закладу Галина Нечитайло, привітала педагогічний колектив і вихованців, подякувала за музичну майстерність та хороший професійний рівень, побажала наснаги в роботі та навчанні,
нових здобутків і особистих перемог. Кращим у навчанні учням
були вручені Грамоти.
Долучився до привітань секретар Компаніївської селищної ради
Юрій Панасюк, подякував викладачам, які працюють у навчальному закладі та передають свою майстерність дітям, вкладаючи
в них частинку своєї душі. «Я дякую батькам за те, що заохочують своїх дітей до музичної освіти, а дітям – за старанність,
адже вони демонструють гарні результати та прославляють нашу
громаду. Я також навчався у Компаніївській музичній школі та є
випускником класу фортепіано. Музика змінює світогляд, формує особистість та змушує дивитися на звичні речі інакше, тому
важливо, щоб якомога більше дітей займалися цим», – сказав він.
Юні музиканти у супроводі своїх наставників подарували глядачам справжнє свято мистецтва. Слухачам було представлено все
розмаїття жанрів: від класики до сучасної музики. Звучали твори
українських композиторів та народна музика.
Висока виконавська майстерність учасників концерту виклика-

Волейбольний
турнір
День народження Компаніївки
відзначили також змаганнями з волейболу, які відбувалися цього ж дня на спортивній
площадці по вул. Набережна.
Їх відкрив селищний голова
Олександр Маслюков, побажав
спортсменам гарної гри та перемоги. 6 команд Компаніївського

та Бобринецького районів мали
змогу продемонструвати свою
майстерність. Перемогу здобула
команда «Бобринець» (м. Бобринець). ІІ й ІІІ місце відповідно в команд «Майстер» (смт
Компаніївка) та «Компаніївка»
(смт Компаніївка).
Волейболістам вручено кубок,
Дипломи та заохочувальні призи. Дякуємо всім учасникам
турніру. Змагання відбулися за
сприяння Компаніївської селищної ради.

ла у глядачів бурхливі оплески та приємні емоції.
Цей творчий звіт ще раз продемонстрував, що Компаніївська
музична школа була і залишається невичерпним джерелом дитячої творчості, таланту і натхнення.

АКТУАЛЬНО
4 червня у Компаніївському НВО учні 5 та 6 класів власноруч виготовляли флікери-світловідбивачі у формі лапки в рамках проекту «Будь видимим». У цьому їм допомагали керівник проекту «Голос громади в місцевому
самоврядуванні» та автор проекту «Будь видимим» Сергій Ткаченко разом із директором Міжнародного благодійного фонду
«Дивожиття» Семененко Вікторією. Під час заходу гості розповіли та показали дітям, як створювати флікер-оберіг, поділилися практичними порадами, де саме носити такі світловідбивачі.
Також був присутній начальник сектору реагування патрульної поліції Компаніївського відділення капітан поліції Артем Стрижньов, який обговорив із дітьми обов’язки і права
пішоходів, вимоги до велосипедистів у темну пору доби та
дотримання правил дорожнього руху. Школярі мали змо-

гу запитати про те, що їх цікавить, та разом знайти рішення
Ідея проекту «Будь видимим» - поширювати інформацію про
важливість використання світловідбивних елементів. Вони підвищують видимість у темряві пішоходів та велосипедистів для
водіїв до 400 метрів, особливо в осінньо-зимовий період, коли
на вулиці швидко вечоріє. Флікери на одязі відбиватимуть світло,
тож водії зможуть вчасно побачити пішохода та зупинити авто.
Проект «Будь видимим» діє в рамках проекту «Голос громади в місцевому самоврядуванні» спільно зі спілкою «Громадські ініціативи України», які є компонентами Програми DOBRE.
Дякуємо гостям, які завітали до нас із такою чудовою ідеєю
для волонтерства в громаді, за активну підтримку в поширенні безпекового проекту. Надіємося на подальшу співпрацю.

У Компаніївці відбулось урочисте відкриття міні-футбольного
поля зі штучним покриттям.
1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, гарна подія відбулась
у нашому селищі – офіційне відкриття нового міні-футбольного
поля зі штучним покриттям, яке облаштували на території Компаніївської ЗШ І-ІІ ст.
На урочистості завітали селищний голова Олександр Маслюков,
голова районної державної адміністрації Олександр Мороз, депутат районної ради Сергій Стародубцев, ветеран фізичної культури
та спорту Олександр Маліновський.
Саме почесним гостям та гравцям дитячої футбольної команди
було надано право перерізати стрічку.
Вітаючи присутніх із цією подією, Олександр Маслюков наголошує, що такі проекти є яскравим прикладом позитивних змін,
які відбуваються у громаді, та, як селищний голова, переймається
тим, щоб створити якомога більше можливостей для активного
дозвілля дітей і молоді, адже від цього залежить здоров’я майбутнього покоління. «Відкриття футбольного поля зі штучним
покриттям дасть можливість дітям займатись улюбленим видом
спорту, підвищувати спортивну майстерність, загартовувати своє
здоров’я та більше часу проводити на свіжому повітрі», - зауважив
Олександр Андрійович.
Олександр Мороз та Олександр Маліновський також привітали
всіх присутніх з відкриттям спортивного майданчика.
Далі відбувся танцювальний флешмоб у виконанні учнів Ком-

паніївської ЗШ І-ІІ ст.
Перший удар по м’ячу на новому футбольному полі здійснили
гості святкового заходу, а юні футболісти продемонстрували усім
присутнім своє уміння володіти м’ячем.
Найближчим часом поруч із міні-полем встановлять глядацькі
місця.
Довідка. Футбольне поле зі штучним покриттям було збудоване
відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках
бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним
покриттям у регіонах України» за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів.
Зокрема, із державного бюджету на будівництво нової спортивної
споруди було виділено 750 тис. грн. та з місцевого бюджету - 750
тис. грн. (виконуючи п.3 постанови КМУ від 06 вересня 2017 року
№714 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів
зі штучним покриттям у регіонах України», де передбачається
співфінансування з місцевого бюджету не менше 50 відсотків загального обсягу фінансування проекту на реалізацію бюджетної
програми).
Звертаємося до школярів, молоді та всіх жителів Компаніївської
ОТГ із проханням бережливо відноситися до нового об’єкту, не
смітити та не псувати його!
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