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З прийдешнім
Новим роком!

Селищний голова
Олександр Маслюков
Подяку Компаніївської селищної ради:
Вороному Олександру Леонтійовичу,
Дончук Олесі Анатоліївні, Доцюку Ігорю
Вікторовичу, Залойко Надії Олександрівні,
Калінчук Світлані Леонідівні, Колтунову
Андрію
Григоровичу,
Нестеренку
Максиму
Миколайовичу,
Снєсарь
Ларисі Володимирівні, Сторчак Людмилі

З нагоди Дня місцевого самоврядування,
який відзначався в Україні 7 грудня,
візнакою
Кіровоградської
обласної
державної адміністрації та обласної ради
за сумлінну працю, вагомий особистий
внесок у підвищення ролі органів місцевого
самоврядування в області, активну
громадську позицію нагороджено секретаря
Компаніївської селищної ради Панасюка
Юрія Івановича, Подяку оголошено
Пришляк Валентині Григорівні.
Селищний голова Олександр Маслюков
привітав всіх представників органів
місцевого самоврядування Компаніївської
ОТГ та, за вагомий внесок у розвиток
місцевого
самоврядування,
сумлінну
працю, активну життєву позицію, оголосив

Василівні, Хоміцькій Оксані Романівні.
Щиро вітаємо та висловлюємо вдячність
депутатам селищної ради, працівникам
органів місцевого самоврядування, які
демонструють самовідданість у роботі,
професіоналізм, відповідальність, чуйність
і щедрість душі. Саме вони, представляючи
інтереси громади, тим самим забезпечують
право кожного з нас бути почутим.

2

Компаніївський вісник

Селищний голова відзвітував перед
мешканцями Компаніївської громади
про свою діяльність за 2019 рік

13 грудня в Компаніївці, в приміщенні студентського клубу
коледжу ветеринарної медицини, відбувся звіт селищного голови
Олександра Маслюкова за підсумками роботи Компаніївської
об’єднаної територіальної громади за 2019 рік та обговорення
проєкту селищного бюджету на 2020 рік.
Запрошення на захід було
розміщено на сторінці у
соціальній мережі Фейсбук
Компаніївської селищної ОТГ,
охоплення якого 3391 людина,
групах, на офіційному сайті,
розклеєно в селищі на дошці
оголошень. Тому не можна
сказати, що люди не бачили, чи
не чули. Просто жителі селища
не виявили активності та не
взяли участь у звіті.
З метою підвищення рівня
інформованості
населення,
пропонуємо Звіт голови в
електронному вигляді. Більш
детально зі звітом можна буде
ознайомитися в окремому додатку до наступного номера «КВ».

А в Голубієвичах та Першотравенці – навпаки, 17 та 18
грудня мешканці сіл проявили
соціальну
згуртованість
і
зацікавленість
процесом
роботи селищного голови,
структурних
підрозділів
Компаніївської селищної ради,
прийшовши на захід.
На
початку
виступу
Олександр
Андрійович
висловив
вдячність
виконавчому комітету, депутатському корпусу, всім жителям
за
розуміння,
підтримку
та співпрацю. В процесі
звіту
присутнім
детально
презентовано зроблені справи
у різних сферах діяльності

Компаніївської
селищної
ради, плани і перспективи
розв’язання проблем громади.
Заступник селищного голови
Роман Снєсарь презентував
результати опитування серед
мешканців
Голубієвицького
та
Першотравенського
старостинського округів.
Захід
тривав
приблизно півтори
години,
значна
частина
часу
була
присвячена
відповідям селищного
голови на запитання
жителів
громади.
Із зали адресували
питання,
що
стосувалися розвитку
інфраструктури селища та сіл громади,
утримання
шкіл,
ремонту
клубів,
водопостачання, про-

ведення освітлення, вивезення
сміття тощо. Усі питання
розглянуто, надано відповіді,
консультації, або ж занотовано
для подальшого розгляду.
У
виступі
Олександр
Маслюков
зауважив,
що,
можливо, не всі відчули
позитивні зміни, як хотілося б.
Але селищна рада намагається
робити усе для покращення
життя наших жителів, і зміни
відбуватимуться послідовно в
інтересах кожного і у кожній
сфері діяльності громади. А
це є великий комплекс робіт,
який будемо втілювати у життя
разом. Сподіваємося і надалі на
співпрацю, взаєморозуміння,
адже мета в нас одна –
покращення
добробуту
жителів нашої Компаніївської
об’єднаної
територіальної
громади. Дякуємо всім, хто
долучився до заходу!

Чорнобильську трагедію із пам’яті не стерти…

14 грудня в селі Голубієвичі біля пам’ятного знаку Героям Чорнобиля вшанували
ліквідаторів аварії на Чорнобильської АЕС, подякували їм за героїзм, за силу духу, за
те, що стали на захист безпеки людства.

Присутні хвилиною мовчання згадали
тих, хто не дожив до сьогодення, та поклали
квіти до пам’ятного знаку.
Ми глибоко вдячні та низько
вклоняємося всім учасникам ліквідації
наслідків
найбільшої
техногенної
катастрофи ХХ століття, які, не шкодуючи
свого здоров’я і життя, працювали в
30-кілометровій зоні радіаційного лиха,
аби якомога швидше ліквідувати наслідки
Чорнобильської трагедії.
Щиро бажаємо всім вам та вашим
рідним і близьким міцного здоров’я,
життєвої енергії, сімейного затишку,
щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди
люди будуть вдячні за ваші добрі справи!

Компаніївський вісник

Відкриття головної ялинки
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Вже за традицією 19 грудня, у
День Святого Миколая, відбулося
урочисте відкриття головної
новорічної ялинки Компаніївки.

Подивитися на зелену красуню прийшли
жителі та гості, а найбільше цього дійства
чекала малеча.
З великою радістю дітвора зустрічала
Святого Миколая і головних персонажів
зимових свят, які принесли з собою не тільки
гарний настрій, але й солодкі подарунки.
З
прийдешніми
новорічними
та
різдвяними святами присутніх привітав
голова Компаніївської селищної ОТГ
Олександр Маслюков.
Після урочистого запалення вогників
новорічної ялинки діти з великою радістю
та втіхою водили хороводи навколо зеленої
красуні, лунали пісні, вірші і сміх. Було дуже
весело та цікаво! Кожен на згадку зробив
фото на фоні облаштованих креативних
фотозон.
Нехай
наша
красуня
ялиночка,
прикрашені парки та вулиці селища своїми
чарівними, яскравими вогниками будуть
зігрівати і дарувати новорічний настрій
кожному жителю громади аж до Водохреща.
Щиро вдячні всім за згуртованість,
організацію і проведення свята.

Черговий благодійний ярмарок
у Компаніївському НВО

Весело, гамірно, яскраво, неймовірно дружньо, згуртовано і
надзвичайно смачно! Саме так пройшов шкільний благодійний
ярмарок у Компаніївському НВО, куди завітали селищний голова
Олександр Маслюков та працівники селищної ради.
Діти і батьки приготували різноманітну смакоту – торти, пироги,
тістечка, печиво найрізноманітніших видів та форм, рогалики,
сирники, пиріжки, вареники з різною начинкою. Чого тільки не було
на столах!
Активні продавці брали ініціативу у власні руки, продаючи
та рекламуючи свій смачний товар, гостинно пропонували своїм
однокласникам, вчителям, батькам, гостям.
Зібрані на ярмарку кошти будуть використані на лікування
онкохворих дітей. Взагалі, проводити благодійні ярмарки у школі
вже стало традицією.
Наші діти, долучаючись до таких заходів, відчувають, що роблять
щось потрібне і корисне, формують у собі активну громадянську
позицію людей, небайдужих до потреб та проблем інших.
Дуже хочеться подякувати організаторам за активність,
ініціативність та підтримку усім вчителям, батькам, учням, які
із задоволенням та натхненням постійно долучаються до такої
потрібної шкільної справи.

ВІТАЄМО!

20 грудня свій ювілей відсвяткувала завідувач
дитячого садка «Колосок» Компаніївської ОТГ

Тетяна Іванівна Савченко.

Шановна
Тетяно
Іванівно!
Сердечно
вітаємо Вас із ювілейним Днем народження!
Висловлюємо
глибоку повагу за Ваші
професійні звершення,
дякуємо за людяність,
порядність,
доброзичливість. Колеги та
колектив
садочка
цінують Вас за чуйність,
життєву мудрість та
щирість.
Зичимо Вам, дорога
наша ювілярко, міцного
здоров’я на довгі роки,
удачі, радості, натхнення.
Нехай Ваш життєвий шлях і в подальшому буде увінчаний
миром і добром.
Ми з ювілеєм Вас вітаєм! Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити, щоб внуки виросли – гей раз!
Щоб мали Ви кого любити, і щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі. Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все — і «за», і «проти», як компроміс —
життя-буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм! Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм! І довгі, довгії літа.
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Вулицями
Компаніївки

Сьогодні розповім про вулицю Вишнева (раніше
носила назву вулиця Калініна). Цікаво відзначити,
що це єдина вулиця в селищі, яка проходить і по
лівобережній, і по правобережній частинах селища,
тобто є шляхом сполучення двох його частин.
Але раніше було зовсім не так. Вулиця Вишнева
почала забудовуватися приватними будинками
в кінці 50-х років минулого століття. А почалася
вона від нинішньої автостанції і йшла в східному
напрямку паралельно вулиці Паркова. Нижче
від автостанції ніякої забудови не було. Єдиною
спорудою там була хлібопекарня, яку збудували
в середині 50-х років (зараз на цьому місці
господарчий двір фермерського господарства). Як
вже розповідалось в попередній публікації, в’їзд
в селище з автодороги Кіровоград-Бобринець
йшов по вулиці Паркова. Біля нинішнього клубу
технікуму ветеринарної медицини починалася
гребля, по якій йшла дорога на правобережну
частину села. Весь транспорт, що їхав в західному
напрямку, рухався по вулиці Паркова і далі по
греблі, тобто через центр селища. І хоч автомобілів
у ті часи було не так і багато, керівництво району
в кінці 50-х років вирішило побудувати дорогу в
об’їзд центру селища. Починалася вона від вулиці
Паркова, вище середньої школи, а далі повертала
праворуч і переходила ніби в продовження
вулиці Вишнева в західному напрямку. Далі
перетинала вулиці Шевченка і Перемоги, і по
новому насипу з’єднувалась з мостом через
річку Сугоклею-Комишувату. Була прокладена
звичайна бруківка і весь транспорт почав
рухатись по цій дорозі. Тривалий час цей відрізок
вулиці Вишнева залишався незабудованим. А
з 1965 року, коли після двохрічної перерви був
відновлений Компаніївський район, почалася
його інтенсивна забудова. Були зведені будівлі
райспоживтовариства,
друкарні,
райпобуткомбінату, кілька магазинів, двоповерхові житлові
будинки. Також була зведена двоповерхова
будівля, в якій розмістилися пошта, телеграф,
автоматична телефонна станція. Поряд була
збудована автостанція і всі автобуси, які рухалися
автодорогою Кіровоград-Миколаїв, почали робити
заїзд в Компаніївку. Ось так відрізок вулиці
Вишнева від автостанції до вулиці Перемоги
став головною транспортною магістраллю
селища. Якщо вже згадали про автостанцію, то
хочеться навести ще один історичний факт. Як
відомо, перший автобусний маршрут на території
нинішньої Кіровоградської області було засновано
в серпні 1905 року. Так от перший автобус
проїхав за маршрутом Бобринець-ЄлисаветградНовомиргород, і проїхав він через Компаніївку
тому, що дорога з Бобринця до Єлисаветграда в
ті часи проходила через наше селище. Автобус,
звичайно, курсував тільки при сприятливих
погодних умовах, тому що всі дороги тоді були
грунтові. А щодо вулиці Вишнева, то вже на
правобережній частині селища вона продовжилась
майже до виробничої бази колишнього
підприємства «Райсільгоспхімія» (ще раніше там
був цегельний завод). Сьогодні довжина вулиці
Вишнева складає майже 3 кілометри.
Олександр МЕЛЬНИК
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День працівників
сільського господарства

16 листопада у Першотравенському
сільському
Будинку
культури
відзначили
День
працівників
сільського господарства. Працівників
аграрного
сектору
привітали
секретар Компаніївської селищної
ради Юрій Панасюк та староста
Першотравенського старостинського
округу Анатолій Томило. Висловили
слова вдячності сільським трудівникам,
лунали найтепліші вітання, вручались
Грамоти,
оголошувались
Подяки
кращим працівникам і ветеранам
сільськогосподарської ниви. Після
офіційної частини відбувся святковий
концерт, який підготували працівники
Першотравенського СБК, за участю

учнів школи, аматорів народного
мистецтва села. Судячи з кількості
присутніх людей, можна зробити
висновок: у нас є чим пишатися і кого
відзначати. Наприкінці концертної
програми дівчата в національному
вбранні пригощали всіх гостей в залі
запашним короваєм – символом миру
і достатку. Дякуємо за організацію та
проведення свята працівникам СБК,
учасникам художньої самодіяльності,
школярам та всім, хто долучився і
надав підтримку. Адже ви подарували
глядачам яскраві емоції та гарний
настрій, тож бажаємо вам і надалі нових
цікавих ідей та професійних успіхів.

ДОРОСЛІ ТЕМИ У ЦІКАВИХ ФОРМАТАХ:
МОЛОДЬ ОТГ КІРОВОГРАДЩИНИ НАВЧАЛАСЯ МОНІТОРИТИ
ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ У ГРОМАДІ

Днями у Креативний ІТ-простір
KOWO було гамірно і гаряче. Там
відбувався тренінг для молоді ОТГ з
моніторингу якості надання послуг
«Детективи громади» став майданчиком
для навчання і занурення у непрості теми
бюджету, громадського моніторингу, а
також - простором для мережування та
корисних знайомств.
Тренінг був логічним продовженням
Молодіжних баркемпів та майстерень
«Драйвери змін», які відбувалися у
громадах протягом жовтня-першої
половини листопада. У заході взяли
50 учасників з 8-ми громад партнерів
Програми DOBRE.
Серед учасників та учасниць - молодь
різного віку, представники органів
місцевого самоврядування, освітяни,
громадські активісти та підприємці.
«Плануючи цей захід, ми намагалися
створити простір для ефективного
вивчення непростих тем бюджету,
моніторингу, участі молоді у цих
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процесах. Варто рухатися поступово і на
простих прикладах показати молодим
людям їхню важливість як таких собі
детективів, які уважні до деталей,
які вміють побачити те, що можна
покращити і посилити у громаді. А потім
через інструменти участі (громадське
звернення, електронні петиції) донести
інформацію до влади та запропонувати
свої варіанти рішень тих чи інших
ситуацій», - коментує Ірина Ткаченко.
З Павло Лісниченко (журналістрозслідувач,
голова
ГО
«Центр
медіарозслідувань
«Прозоро»)
дізнавалися, як моніторити якість
надання послуг у громаді, де шукати
інформацію про витрачені кошти
з місцевого бюджету (тут зокрема
з’ясували принципи перевірки даних,
перевірили на практиці сайти громад,
проаналізували кілька кейсів, зокрема з
великими закупівлями).
Відкриттям для учасників стала
тема
доступності
громади,
аналіз
її
інклюзивності.
Допомагали у цьому
посібнички, які нам
передали
друзі
з
Доступно.UA. Тепер
у кожній з 8-ми
громад нашої області
є візуальний путівник
«Доступно
про
доступність».

На останній сесії селищної ради депутатами затверджено субвенцію
у сумі 200 тис. грн. з бюджету Компаніївської ОТГ до районного
бюджету на виплату заробітної плати лікарям відповідно до клопотання
головного лікаря КНП «Компаніївська ЦРЛ Компаніївської районної ради
Кіровоградської області» Нагнибіди Анатолія Афанасійовича.

