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Цьогоріч районне свято театрального мистецтва «Вересневі 
самоцвіти - 2019» відбулося 21 вересня в селі Першотравен-
ка Компаніївської ОТГ. Яскравий культурний захід відкрили 
селищний голова Олександр Маслюков та в.о. старости Пер-
шотравенського старостинського округу Анатолій Томило. 

Жителі та гості насолоджувалися виступами кращих ама-
торських театральних колективів Компаніївщини, які на-
прикінці свята отримали нагороди за участь у фестивалі-кон-
курсі.

Попри прохолодну погоду,  біля сільського Будинку куль-
тури зібралося чимало людей, панувала позитивна атмосфера, 
діти весело розважалися на батуті.

Під час фестивалю тривала благодійна акція на підтримку 
безпритульних тварин. Представники ініціативної групи «Вір-
ний друг» Компаніївської ОТГ провели безпрограшну лотерею 

(сувенірні лапки, магнітики, передбачення, подарунки) та 
зібрали 702 грн. на підтримку безпритульних тварин. 

Дякуємо активним учасникам акції!
Також під час заходу кожен бажаючий зробив фото на 

згадку біля креативної фотозони, а керівник місцевого осе-
редку ГО «Серце матері» Іван Лушний влаштував вистав-
ку-ярмарок виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Всі охочі мали змогу поласувати смачною кашею від Олек-
сандра Дахна, дякували та просили добавки.

Щиро дякуємо колективу Компаніївського РБК за органі-
зацію та проведення заходу, ведучим, артистам, театральним 
колективам, ФГ «Берегиня», «Смоляр», «Качинський», Пер-
шотравенській та Компаніївській ініціативним групам, сім’ї 
Дахно і помічникам за смачну кашу. Дякуємо всім за дружню 
атмосферу і спільну працю!

«Вересневі самоцвіти - 2019»



Святкування дня 
 села ГолубієвичіЕкспрес-новини

 Про сміття
До уваги жителів Компаніївської 

громади, які користуються послу-
гою вивезення твердих побутових 
відходів.

Абоненти приватних секторів 
можуть залишати мішки та пакети 
із сміттям (згідно норми на одну 
людину) біля своїх домоволодінь, 
а працівник комунального під-
приємства збиратиме. Це не сто-
сується жителів багатоквартирних 
будинків, які вже мають договір на 
послугу вивезення ТПВ, вони і на-
далі чекатимуть машину, допоки 
всі мешканці будинку не заключать 
угоди.

Вибачте за незручності і дякуємо 
за терпіння та розуміння!

Запрошуємо укласти договір в 
КП «Благоустрій смт Компаніївка» 
за адресою: смт Компаніївка, вул. 
Паркова, 10, пн.- пт.

Нагадуємо, що з 1 вересня діють 
нові тарифи на вивіз ТПВ для на-
селення та установ Компаніївської 
ОТГ. Будьте активними та повідом-
ляйте про несанкціоновані смітни-
ки і людей, які викидають непотріб 
у невстановленому для цього місці.

Ремонт криниць
За ініціативи депутатів селищної 

ради встановлено 8 верхніх кілець 
на криницях в селищі, а в деяких 
замінено механізми для підйому 
води та конструктивні елементи 
покрівлі. Планується і надалі про-
довжувати ремонтувати колодязі. 
Висловлюємо подяку за допомогу 
у виконанні робіт всім, хто долу-
чився та проявив ініціативу і гарно 
прикрасив криницю. Ми завжди за 
співпрацю.

Нові тарифи на воду
На останній сесії Компаніївської 

селищної ради затверджено нові та-
рифи на централізоване водопоста-
чання та водовідведення.

Для організацій та підприємств:
водопостачання - 13,50 грн/1 м3.
водовідведення -  12,00 грн/1 м3.
Для населення:
водопостачання - 11,00 грн/1 м3.
водовідведення  - 9,00 грн/ 1 м3.
З подальшим погашенням ви-

трат до економічно обґрунтованих 
розрахунків для населення за раху-
нок місцевого бюджету. За жовтень 
місяць 2019р. будемо платити вже 
за новими тарифами.

На захисті землі
За ініціативи депутата селищної 

ради Валерія Льошенка створено та  
зареєстровано об’єднання грома-
дян «Мрія» з метою активної участі 
в розвитку городництва, охороні та 
раціональному використанні землі. 

30 серпня жителі Го-
лубієвичів відзначили день 
народження свого села. Чу-
дова сонячна погода, щирі 
усміхнені обличчя, гості та 
різноманітні розваги зробили 
цей день радісним та незабут-
нім.

Свято розпочалося з 
привітань в.о. старости Сер-
гія Савчука, селищного го-
лови Олександра Маслюкова 
і депутатки селищної ради 
Олесі Дончук, які побажа-
ли жителям процвітання, а 
кожній родині — щастя, до-
статку, злагоди і добробуту. 
Також вони висловили щиру 
подяку мешканцям за любов 
до рідного села, за внесок у 
розвиток тим, хто не тільки 
на словах, а й конкретними 
справами допомагає у благо-
устрої, підтриманні порядку, 
розбудовує та прикрашає.

Під час урочистостей 
вітали представників грома-
ди, небайдужих до проблем 
сьогодення - тих, хто бере 
активну участь у житті села, 

згадали найстаршого та най-
молодшого жителів, вручили 
подарунки, відзначили гра-
мотами переможців конкур-

су «Двір зразкового порядку».
Піснями, танцями, по-

етичним словом, щирими 
побажаннями поздоров-
ляли колективи та солісти, 
місцеві аматори, вихованці 
клубу спортивного танцю 
«OneStep». Концертну про-
граму прикрасив милозвуч-
ним музичним привітанням 
уродженець села Голубієвичі, 

справжній борець за життя 
Едуард Вітошинський.

Головні розваги чекали на 
дітлахів: пустощі на батутах, 
тир, підприємці із сувенірами 
і справжній сюрприз - гарний 
великий торт. А всі охочі при-
гощалися смачною кашею.

Після концерту відбулися 
спортивні змагання з футбо-
лу та волейболу. Переможці 
отримали солодкі призи.

А завершився цей шале-
ний день вправними танцями 
та запальною дискотекою. 

Сподіваємося, це свято-
стане гарною традицією та 
збиратиме у дружнє коло всі 
сім’ї й родини Голубієвиць-
ког старостинського округу.

Велика подяка працівникам 
Компаніївського РБК, всім 
учасникам святкового за-
ходу, благодійному фонду 
Станіслава Семеновича  
Березкіна «Добротвір» за 
надану сцену, а також всім, 
хто долучився до підготовки 
та проведення святкувань! 
Свято відбулося за фінансо-
вої підтримки Компаніївсь-
кої селищної ради.

 Автобус
В рамках державної програми 

«Шкільний автобус» для підтрим-
ки освітнього процесу у Ком-
паніївській громаді та підвезен-
ня учнів до навчального закладу 
після проведення закупівель 
в системі ProZorro на умовах 
співфінансування було придбано 
новий шкільний автобус. З дер-
жавного бюджету за рахунок суб-
венції виділено 1 284,171 тис. грн. 
та з місцевого – 563,829 тис. грн.

Автобус ATAMAN розрахо-
ваний на 30 місць, має додаткові 
рівні безпеки, обмеження у швид-
кості руху, звукову і світлову сигналізацію, 
аварійні кнопки, спеціальні сидіння та зручні 

сходинки. Тож дітям будуть надані всі умови 
для комфортного під’їзду до школи.



#ОбіцялиЗробили

Переймаємо досвід заможних країн 
Навчальний візит представників 

українських об’єднаних територіальних 
громад до Польщі приніс свої результати.

В рамках програми DOBRE у процесі 
розробки «Плану удосконалення надання 
послуги утримання та ремонту доріг та 

тротуарів у Компаніївській ОТГ» у гро-
маді буде реалізовано проект «Придбання 
спеціальної техніки для ремонту та утри-
мання доріг» за умови співфінансування 
DOBRE.

Для практичного досвіду в сфері на-
дання послуг відбулася навчальна поїздка 
до Польщі для 28 представників  громад 
ІІІ когорти. Від нашої громади у заході 
взяв участь селищний голова Олександр 
Маслюков.

Впродовж тижня з 8 по 14 вересня три-
вало ознайомлення з польськими об’єкта-
ми соціальної та економічної активності, 
учасники побували на заводі з термічної 
переробки твердих побутових відходів, 
водоочисній станції, спускалися в соляну 
шахту, та відвідали багато інших місць. По-
вернулися додому з новими враженнями 
і натхненням на втілення власних ідей та 
ініціатив.

Навчальний візит організовано у рамках 
програми USAID «Децентралізація при-
носить кращі результати та ефективність 
(DOBRE)», яка фінансується Агенством 
США з міжнародного розвитку (USAID) 
та виконується міжнародною організацією 
Глобал Ком’юнітіз (GlobalCommunities).

Протягом вересня місяця в нашій громаді було 
проведено три суботника під час яких небайдужи-
ми мешканцями було приведено до ладу територію 
стадіону.

Як кажуть в народі, «не словом, а ділом» взялися 
до роботи: підмітали, прибирали, вивозили сміття, 
очищали територію від бур’янів, упорядковували 
зону відпочинку, вирубували чагарники. Приємно 
усвідомлювати, що є люди, яким небайдужа доля на-
шого стадіону, адже кожен вніс свій трудовий вклад 
у спільну справу! Порадував той факт, що серед 
учасників толоки були і діти, які нарівні з дорослими 
завзято працювали.

Компаніївська селищна рада висловлює величез-
ну подяку всім, хто не залишився осторонь!

Суботник – яскравий приклад того наскільки лег-
ше працювати разом аби отримати гарний результат, 
бо лише спільними зусиллями ми зможемо зробити 
нашу громаду кращою.

12 вересня відбулася звітно-виборча 
конференція Компаніївської районної  

та селищної організацій ветеранів
У заході взяли участь де-

легати від ветеранів, голова 
обласної організації ветеранів 
Єфіменко Василь Костян-

тинович, голова районної 
організації Башкатова Алла 
Олексіївна, голова об’єднаної 
селищної організації при ОТГ 
Попова Жанетта Федорівна, 
представник від Компаніївсь-
кої селищної ради Панасюк 
Юрій Іванович.

Голови ветеранських ор-
ганізацій підбили підсумки 
роботи за період з 2015 по 
2019 роки, обрали повторно 
голів районної та об’єднаної 
селищної організацій вете-
ранів - Башкатову А.О. і По-
пову Ж.Ф.

Також на заході звітував 
своїми найкращими піснями 
колектив художньої самодіяль-

ності ветеранів району «Сер-
панок» під керівництвом Най-
ди Л.В. та Шнур Ю.І.

Ветеранська організація 
спрямовує свою роботу на ро-
звиток та удосконалення со-
ціального захисту ветеранів і 
людей похилого віку, залучає 
ветеранів до художньої са-
модіяльності, активної діяль-
ності в організації виховання 
підростаючого покоління в 
дусі патріотизму, поваги до 
людей старшого покоління, 
розвиває кращі традиції во-
лонтерського руху.

Низький уклін ветеран-
ським організаціям за їхню 
діяльність. Наснаги вам і сил!
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АКТУАЛЬНО
Компаніївська ОТГ прийняла 

участь у фестивалі добрих практик 
громад Кіровоградщини

7 вересня у Малій Висці від-
бувся Фестиваль добрих прак-
тик громад Кіровоградщини, 
у якому взяли участь пред-

ставники від Компаніївської 
об’єднаної територіальної гро-
мади, аби презентувати кращі 
практики співпраці з Програ-

мою ДОБРЕ. Компаніївська 
ОТГ продемонструвала кілька 
втілених проектів, а найбільшу 
зацікавленість гостей фести-
валю викликав проект захисту 
тварин.

Наші активісти створили пе-
тицію щодо виділення коштів 
на стерилізацію безпритульних 
тварин та провели перший бла-
годійний ярмарок, зібравши на 
ці цілі майже 2 тисячі гривень! 
А ще 5 тисяч було виділено на 
проект з бюджету ОТГ. Сте-
рилізація однієї тварини (за-
лежно від розміру) обходиться 
в суму від 300 до 550 гривень. 
Активісти й на фестивалі про-
понували придбати сувеніри й 
«відчути задоволення від того, 
що ви допомогли тваринам». У 
подальшому в Компаніївці ма-
ють намір домогтися й обліку 
домашніх тварин. Цей проект 
важливий, адже показує, як 
розпочати боротьбу з великою 

кількістю безпритульних чоти-
рилапих, які періодично пово-
дяться досить агресивно. Все 
починається з малого - і безпе-
ка на вулицях починається з 
першої стерилізованої собаки. 
Ініціативна група проекту «Вір-
ний друг» Компаніївської ОТГ 
отримала на Фестивалі добрих 
практик відзнаку за втілення 
ініціативи у нашій громаді.

Активісти також розробля-
ли алгоритми вирішення на-
болілих проблем. Наприклад, 
з’ясувалося, що проблемою, яка 
об’єднує всі населені пункти, 
є спалювання листя! І якщо 
штрафи - прерогатива органів 
влади, то активісти можуть 
займатися просвітництвом та 
пропагандою. І для цього всі за-
соби добрі - соцмережі, відео-
ролики, практична демонстра-
ція використання компосту з 
листя на експериментальних 
ділянках, тощо. Фестиваль був 
цікавим не лише фахівцям з 
розвитку громад, а й людям, 
які просто прийшли цього по-
гожого вихідного дня в парк. 
Можливо, хтось з них отримав 
натхнення на реалізацію влас-
них ідей! Щиро вдячні органі-
заторам!

Теплі привітання від почес-
них гостей, перерізання стріч-
ки, подарунки, гарні емоції 
створили атмосферу святково-
го настрою.

Після урочистостей між 
командами філій Компаніївсь-
кого НВО і Голубієвицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів було проведено друж-
ню гру. В перервах між матчами 
спортсменів та вболівальників 
підбадьорювали запальними 
танцями від команди черлі-
дерок школи (керівник Ірина 
Портянко).

Відтепер на сучасному ба-
скетбольному полі відбувати-
муться і шкільні, і районні зма-

гання з баскетболу, та й охочі 
просто пограти матимуть таку 
можливість.

Дякуємо всім причетним до 
організації заходу, а спонсорам 
за приємні подарунки!

Будемо і надалі створювати 
умови для активного дозвілля 
дітей та молоді, адже від цього 
залежить здоров’я майбутньо-
го покоління.

Баскетбольне поле зі штуч-
ним покриттям збудоване за 
рахунок субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюд-
жетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного 
розвитку (500 тис. грн.) та міс-
цевого бюджету (190 тис. грн.).

Хочеш змін – стань цими змінами!
Ініціативна група села Пер-

шотравенка сформувалася не-
давно, проте її успіхи вражають 
не тільки жителів цього села. 
Активістів запросили на пре-
зентацію свого досвіду навіть 
на Фестиваль добрих практик 
об’єднаних територіальних 
громад, який пройшов за під-
тримки солідних партнерів 
Програми ДОБРЕ та Агенції 
сталого розвитку «Хмарочос» у 
Малій Висці.

Доки значна частина грома-
ди просто обговорює пробле-

ми, першотравенські активісти 
їх вирішують. Останнім їхнім 
здобутком стала відремонтова-
на й розписана квітами, стилі-
зованою картою України та вір-
шами зупинка в рідному селі.

Фото оновленої зупинки 
викликало фурор в інтернеті! 
Тепер активісти - не просто 
люди праці. Тепер вони - зірки 
інтернету, від яких очікують 
нових фотозвітів.

А вони просто люблять рід-
ний край і роблять все, щоб 
його любили й інші.

Баскетбольний майданчик  
зі штучним покриттям відкрито


