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Щиро вітаю з прийдешніми святами!

З Днем знань!

Миру та процвітання нашій
вільній країні!

Гарного та плідного
навчального року!
Олександр Маслюков

Про нововведення у перевезенні
пільгових категорій громадян

У Компаніївській ОТГ потребувала
термінового врегулювання ситуація, яка
склалася з пільговим проїздом мешканців
громади. Люди фактично були позбавлені
цього права через відсутність фінансового
ресурсу.
Перевізники не бажали здійснювати перевезення пільговиків, бо не отримували
компенсаційні виплати за це. А в Законі
України «Про Державний бюджет України
на 2019 рік» ухвалено рішення щодо збереження у законодавстві права на пільговий проїзд окремим категоріям громадян із
покриттям цих видатків за рахунок коштів
державного бюджету, проте в цьому ж Законі відповідні видатки у вигляді субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам
не були передбачені. Тобто пільговий проїзд
забезпечують і мають забезпечувати місцеві
бюджети при наявності вільних коштів.
Тому на останній сесії селищної ради депутатами затверджено Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих
пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним
транспортом загального користування на
2019 - 2020 рік для більш ефективного використання коштів місцевого бюджету.
З 1 вересня 2019 року пенсіонери та

окремі категорії громадян, які зареєстровані на території Компаніївської ОТГ, мають право на пільговий проїзд 4 рази на місяць за талонами. Отримати талони можна
у Компаніївській селищній раді за адресою:
смт Компаніївка, вул. Садова 95. Обов’язково мати з собою посвідчення! Кожен з
пільгової категорії громадян буде розраховуватися талонами за проїзд у автобусі
Кропивницький-Червоновершка протягом

місяця (здійснювати проїзд можна будь-коли) з пред’явленням посвідчення.
Відповідно до рішення селищної ради
безкоштовні та зі знижкою перевезення

Софіївська сільська рада приєднається до Компаніївської
ОТГ. Наразі затверджено план організаційних заходів щодо
добровільного приєднання територіальної громади, розпочалася підготовка до виборчого процесу.

будуть здійснюватися для таких пільгових
категорій громадян:
- інваліди війни (згідно посвідчення
«Інваліда війни»); - учасники бойових дій
(згідно посвідчення «Учасник бойових
дій»); - ветерани війни (згідно посвідчення
«Ветеран війни»); - пенсіонери за віком (на
підставі пенсійного посвідчення) – оплачується 50% від вартості проїзду; - інваліди
І групи та діти-інваліди (на підставі посвідчення, що підтверджує призначення
соціальної допомоги); - реабілітовані особи (на підставі посвідчення); - громадяни,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія
2-ліквідатори) (на підставі посвідчення) особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного
супроводжуючого) – по факту супроводження.
Компаніївська селищна рада намагається
задовольняти потреби жителів пільгових
категорій на підпорядкованій їй території,
а виконком та депкорпус завжди були і є
на стороні громадян, але держава постійно
змінює «правила гри», надаючи нам нових
повноважень без забезпечення їх коштами.
Щиро просимо з розумінням сприйняти ці
нововведення!

Направлено звернення до Центральної виборчої комісії
щодо призначення довиборів депутатів, які відбудуться до
кінця цього року, чекаємо на відповідь.

Увага!
З 1 вересня
діятимуть нові
тарифи на вивіз
твердих побутових
відходів!
У Компаніївській громаді
активно ведеться робота по
заключенню
громадянами
угод на вивіз твердих побутових відходів (ТПВ). Кількість
абонентів суттєво збільшилася, наразі становить 1003 домоволодінь.
Але зі збільшенням кількості абонентів графік руху
машини зі збору сміття дещо
змістився, люди невдоволені,
що потрібно чекати протягом
тривалого часу. Це, звичайно,
зрозуміло, але ми намагаємося вирішити дане питання
шляхом введення до структури однієї штатної одиниці
– «Робітник з благоустрою»,
який буде подавати мішки зі
сміттям на кузов автомобіля.
Але для цього змушені підняти плату за послугу вивезення ТПВ для населення та
установ Компаніївської ОТГ,
яка становитиме 1 м3 – 23,80
грн.; згідно норми утворення
відходів 0,4167 м3 на одного
мешканця 14,00 грн. в місяць,
для установ та організацій –
300,00 грн. в місяць.

Обговорення
підняття тарифів
на водопостачання
Начальник СКП «Компаніївське» Максіменко В.А.
звернувся до депутатів Компаніївської селищної ради
на 28 сесії з проханням щодо
підвищення тарифу на водопостачання. Виконавши розрахунки на послугу, запропонував підняти тариф на
20% від діючого, а саме: для
населення встановити тариф
на водопостачання 11,00 грн.
за 1 м3 (середня вартість водопостачання для населення
по Кіровоградській області
становить 18 грн. за 1 м3).
Перегляд тарифу пояснюється зростанням вартості електроенергії, матеріалів, підвищенням рівня оплати праці.
З проектом рішення можна
ознайомитись на сайті Компаніївської селищної ради у
розділі «Проекти рішень».

Центральний парк засяяв
яскравими вогнями
Комфортніше та безпечніше в темну пору
доби почуватимуться тепер мешканці і гості
Компаніївки. Адже нещодавно працівники
Компаніївської селищної ради, комунальних
підприємств доклали чимало зусиль та встановили в центральному сквері 10 металевих
опор, на кожній з яких по 2 сучасні LED-лампи для зовнішнього освітлення. Нове світло
стало справжньою окрасою селища. Ліхтарі
придбані у 2018 році за рахунок державної
субвенції на розвиток інфраструктури. Чекаємо на пропозиції щодо благоустрою населених пунктів Компаніївської ОТГ. Прохання
до всіх бережно ставитися до нових об’єктів
інфраструктури!

Маємо добрі новини для баскетболістів

У Компаніївській ОТГ на
території комунального закладу «Компаніївське НВО» вже
більше місяця триває будівництво сучасного баскетбольного майданчика зі штучним покриттям. Новий спортивний
майданчик буде використовуватися як під час навчально-виховного процесу для

уроків фізичної культури, так
і для проведення спортивних
заходів в громаді на умовах
погодження із керівництвом
НВО.
Будівництво
здійснюється за рахунок співфінансування коштів виділених на
соціально-економічний
розвиток завдяки народному
депутату Березкіну С.С. та ко-

штів місцевого бюджету. Майданчик планується відкрити
до 1 вересня. Відповідно до
стратегії соціально-економічного розвитку Компаніївської
ОТГ хочемо підвищити спортивну активність жителів громади, створивши сучасні та
належні умови для цього.

Нарешті: стартує капітальний ремонт однієї
з центральних вулиць Компаніївки
Після повторного оголошення тендеру у системі публічних закупівель «ProZorro» щодо виконання капітального ремонту вулиці Вишнева
підрядниками визначено ПП «Ефект» м. Світловодськ. Договір з виконавцями заключено. 1 серп-

Ми це зробили!

9 серпня на 28 сесії Компаніївської селищної ради
затверджено Стратегію сталого розвитку Компаніївської
селищної
об’єднаної
територіальної громади Кіровоградської області на 2019

ня подано документацію до Управління державної
архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. Підрядник готується розпочати
ремонт дороги. Дякуємо за розуміння!

–2027 роки. Протягом тривалого часу польсько-українські експерти разом з робочою
групою активно, злагоджено
та продуктивно працювали
над Стратегією. Після громадських консультацій та пропозицій цей важливий документ
було затверджено. Дякуємо

всім учасникам робочої групи, які постійно долучалися до
заходів, експертам Програми
DOBRE, Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України.
Зі Стратегією можна ознайомитися на офіційному сайті
Компаніївської селищної ОТГ.

У здоровому тілі - здоровий дух
Літні канікули — найцікавіша пора для дітей, час захоплюючих
пригод і поїздок, нових знайомств і зустрічей. Наскільки цей відпочинок стане для них активним, пізнавальним, пам’ятним багато в
чому залежить від дорослих — організаторів дозвілля.
Цього року 23 дитини пільгових категорій з Компаніївської ОТГ
оздоровлялися впродовж ІІ зміни (з 26 червня до 16 липня) у дитячому таборі «Богатирьонок» Одеської області.
Супроводжували дітей і працювали вожатими в закладі вчителі
- Антоніна Безкровна з с. Губівка та Наталія Гарба із Живанівського відділення Компаніївського НВО, а також студентка педагогічного університету Аліна Дядик.
Діти брали участь у різноманітних конкурсах, квестах, спортивних змаганнях та цікавих екскурсіях, а найголовніше, що дитячий
оздоровчий табір має піщаний пляж на березі Чорного моря. Задоволені і батьки, оскільки в скрутні фінансові часи мають можливість за кошти місцевого бюджету оздоровити свою дитину.
Вартість однієї путівки становить 8500 грн. Крім цього, за кошти
державного бюджету оздоровлювалися ще 7 дітей нашої громади
у закладах оздоровлення та відпочинку «Перлина Чорномор’я»,
«Дружба», «Чайка».
Цікаво провели перший місяць літа у пришкільних таборах відпочинку та оздоровлення з денним перебуванням учні загальноосвітніх шкіл Компаніївської громади. Вчителі зробили справжнє
змістовне дозвілля для школярів з добре підготовленою програмою культурно-масових заходів та захоплюючими екскурсіями.

Компаніївська селищна рада підтримувала перебування дітей у
таборах, виділивши кошти з селищного бюджету на харчування, та
забезпечила транспортним засобом під час поїздок.
Діти повинні бути у центрі уваги держави, відчувати турботу,
підтримку та небайдужість, адже здорові діти — це надійне майбутнє нашої держави! Бажаємо

Шановні землекористувачі-власники земельних ділянок
на території Компаніївської ОТГ! Для отримання податП’ять закладів освіти, що підпорядковані Компаніївській ОТГ, кового повідомлення про суму земельного податку за 2019 рік неготові до нового навчального року, опалювального сезону, про- обхідно звернутися до відділу земельних відносин Компаніївсьведено ремонти. А також у зв’язку з великою наповнюваністю кої селищної ради або до свого старостинського округу. Термін
груп в ЗДО «Пролісок» розпочато ремонт додаткової групи.
сплати податку до 29.08.2019 року. За несвоєчасну сплату нараховуються штрафні санкції та пеня!

У Голубієвичах працює ініціативна
група «Первоцвіт» в рамках проекту
«Бібліотека гуртує громаду»

За підтримки спілки «Громадські Ініціативи України», яка
є регіональним партнером Програми DOBRE, створено ініціативну групу «ПЕРВОЦВІТ». Метою проекту є організація
культурного відпочинку мешканців села, які матимуть можливість урізноманітнити проведення вільного часу, проводячи цікаві заходи та зустрічі в Голубієвицькій бібліотеці.
На перших засіданнях учасники презентували проект «Бібліо-

тека згуртовує громаду», визначили мету та цілі проекту. Активні жителі та молодь долучалися до цікавих заходів: проводили
майстер-клас з виготовлення флікерів-світловідбивачів у формі
смайликів в рамках проекту «Будь видимим», автором якого є
керівник проекту «Голос громади в місцевому самоврядуванні»
Сергій Ткаченко; вчилися вільного доступу до мережі інтернет;
влаштовували годину блогера; переглядали фільми, які обирали
самі кінолюбителі; проводили тренінгове заняття за участі працівника ІТ-галузі та ВЕБ-дизайну Суховерка В.О з метою навчання мешканців роботі з інтернет-ресурсами; проводили засідання
круглого столу за участі ініціативної молоді громади, де обговорювали етапи створення Молодіжної ради; проводили зустріч ветеранського клубу «Надвечір’я», де говорили на тему «Життя дане
на добрі справи...», з Мирзою Миколою Олександровичем, який 65
років свого життя лікував людей.
Дуже приємно, що у нас в громаді є активні та ініціативні люди,
які хочуть розвиватися і вміють правильно організовувати своє
дозвілля. Селищна рада завжди готова підтримувати такі ідеї.

У Компаніївській ОТГ незабаром
покращать якість
надання послуг
Консультантка по розробці
Плану в рамках програми USAID
DOBRE, що виконується організацією Глобал Комьюнітіз за підтримки USAID, Юлія Юненко
провела дві зустрічі з представниками Компаніївської громади.
Створили робочу групу для
роботи над «Планом удоскона-

лення послуги утримання та ремонту доріг та тротуарів в Компаніївській ОТГ», яка сприятиме
задоволенню потреб максимальної кількості мешканців об’єднаної громади.
Під час проведення першо- розробки Плану удосконалення зробили SWOT аналіз. На другій
го засідання учасники робочої надання послуг, проаналізували зустрічі систематизували всі негрупи ознайомилися з графіком поточну ситуацію та проблеми, доліки та стратегічні цілі.

АКТУАЛЬНО
ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ

Жителі Компаніївської селищної
об’єднаної територіальної громади
вдячні переможцям змагань
«Ігри патріотів» за спортивний комплекс!

Компаніївський районний військовий комісаріат продовжує
набір кандидатів на військову службу за контрактом.
Переваги:
1. Гідне грошове та матеріальне забезпечення;
2. Соціальний пакет;
3. Кар’єрне зростання (включно з можливістю навчання у вищих військових навчальних закладах).
Військовослужбовцям щорічно виплачується:
1. Матеріальна допомога на вирішення соціально – побутових проблем у розмірі грошового забезпечення без урахування
премії;
2. Кошти на оздоровлення у розмірі грошового забезпечення
без урахування премії.
Час проходження військової служби зараховується до загального і безперевного трудового стажу державної служби.
Надаємо можливість вибору бригади та військової частини.
Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади установлюються такі строки військової служби: 1 рік, 3 роки та до закінчення особливого
періоду, грошове забезпечення становить від 10 0000 грн.
Громадяни, які виявили бажання проходити військову
службу за контрактом можуть звертатись до Компаніївського районного військового комісаріату за адресою : смт Компаніївка, вул. Садова, 97, тел. 2-02-25

Спортивні новини
З 11 серпня розпочався чемпіонат з міні-футболу в Компаніївському районі серед аматорських команд.
Ігри відбуваються кожної неділі у вечірній час, тож з метою покращення умов на новому футбольному полі встановлять освітлення.
Напередодні Дня Незалежності в Компаніївці планується проведення гри з волейболу на спортивному майданчику, який знаходиться по вул. Набережній біля церкви.

Вулицями Компаніївки
Сьогодні ми продовжуємо
розповідь про історію вулиць
нашого селища. Мова піде про
вулицю Шевченка, яка з’явилася після центральної вулиці
Перемоги. Так от, коли наша
головна вулиця була вже забудована, почали зводити оселі
паралельно цій вулиці. Ось так
і виникла друга вулиця в селі.
Треба сказати, що до нинішніх
часів вона збереглася майже
повністю в тому форматі, в якому існувала ще 200 років тому.
В північному напрямку вулиця
спочатку була забудована до
нинішнього стадіону, далі був
сільський цвинтар. Потім вулиця трохи продовжилася, але
далі була глибока балка, яку старожили називали Наумовою. В
південному напрямку вулиця
закінчувалася біля нинішньої
адмінбудівлі ВСК «Колос». Раніше на цьому місці був господарчий двір місцевого колгоспу. А
вже в наш час, коли збудували
двоповерховий адмінбудинок,
вулиця продовжилася ще на
декілька будинків. В центрі селища, де сьогодні головна площа, звичайно, ніякої забудови
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не було, тому що звідси йшла
дорога в село Сасівку (нинішня
вулиця Паркова). Треба сказати,
що досить тривалий час проїзна
частина вулиці була грунтовою.
І лише на початку 60-х років
минулого століття проклали
бруківку між нинішніми вулицями Вишнева і Паркова, потім
до стадіону. А вже наприкінці
70-х років вулиця Шевченка
була повністю заасфальтована.
Ось так тривалий час, до війни
1941-1945 рр., село Компаніївка
складалося всього з двох вулиць. Сьогодні вулиця Шевченка є однією з центральних. На
перетині з вулицею Парковою
центральна площа селища, де
встановлений пам’ятник воїнам, що загинули при звільненні Компаніївки від фашистських загарбників у березні 1944
року, а також стела з іменами
воїнів-земляків, які загинули на
фронтах Другої світової війни.
На вулиці Шевченка знаходиться центральний стадіон селища,
кілька магазинів. В нічний час
вулиця добре освітлена.
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Обережно, амброзія!
Вихованки учнівського лісництва «Зелена планета» КЗ
«Компаніївське НВО» провели акцію в рамках місячника «СТОП - АМБРОЗІЯ!»,
який триває з 22 липня по 22
серпня 2019 року на території
Кіровоградської області. Учасниці ходили вулицями селища, заходили до організацій
і розповідали про шкоду амброзії для здоров’я людини та
методи боротьби з нею.
Усім відомо, що амброзія є
сильним алергеном, квітковий
пилок в період цвітіння (середина липня - жовтень) має
надзвичайно високу алергенну дію на організм людини. За
статистикою, кожен 3-5 житель
схильний до алергічних захворювань або вже страждає на
них.
Щоб запобігти розповсюдженню амброзії, боротьбу з
нею слід розпочинати щорічно до цвітіння та утворення

насіння методом виривання з
корінням, регулярного покосу
або засіванням сумішшю газонних трав. Слід не допускати
засмічення ґрунту та сільгосппродукції.
Працівники комунального
підприємства та свідомі жителі
громади ведуть активну боротьбу з амброзією та іншими
бур’янами, але закликаємо всіх
небайдужих до свого здоров’я і
здоров’я оточуючих підтримувати в належному стані прибудинкові території та присадибні ділянки, вчасно знищувати
амброзію до початку її цвітіння.
Лише спільними зусиллями
зможемо зупинити розповсюдження злісного карантинного
бур’яну та звести до мінімуму
його негативний вплив на здоров’я людей.
Щиро дякуємо учасницям
та організаторам акції за гарну ініціативу!

