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Вітаємо з ювілеєм!

З річницею визволення
Компаніївщини!
Вітаємо з 76-ою річницею визволення Компа-

ніївщини від фашистських загарбників! Це свято найтрепетніше, найдорожче для кожного з нас, таким
воно залишатиметься і для наших нащадків. Бо немає
жодної родини, якої б не торкнувся біль і смуток воєнного лихоліття. Важко знайти слова, якими можна було
б передати всю вдячність за безсмертний подвиг переможців у найжорстокішій війні, яку не знало людство. Ми
у вічному боргу перед ними, за обірвану війною юність,
за зразки мужності, силу духу та самопожертву. Дорогі
ветерани! Низько вклоняємося Вам і висловлюємо щиру
подяку за Ваш героїчний подвиг, за Перемогу. Бажаємо
Вам доброго здоров’я, бадьорості духу, благополуччя та
довгих і мирних років життя!

10 березня свій славний 95-річний ювілей
відзначив
житель Компаніївки Василь
Гурович Хільченко - людина, яка крок
за кроком разом з мільйонами побратимів під
час Другої світової війни відвойовувала мир і
спокій, незалежність і свободу. Василь Гурович
не тільки учасник бойових дій, поважний ветеран, але й людина із значними
досягненнями та неабияким бойовим, трудовим і життєвим досвідом.
Іменинника привітали селищний голова Олександр Маслюковта голова
Компаніївської райдержадміністрації Олександр Мороз. Подякували за
проявлену мужність і героїзм у роки війни, невтомну працю у післявоєнний
час, активну громадську роботу, подарували квіти та подарунок. А також
побажав міцного здоров’я, бадьорості, злагоди в оселі, підтримки і уваги
близьких людей. Жвавий,
з добрими, молодими
очима ветеран війни,
фронтовик
Василь
Гурович Хільченко був
розчулений увагою та
висловив теплі слова
вдячності. Щиро бажаємо
ювіляру, щоб подальший
життєвий шлях був
легким і світлим, а всі
труднощі
залишалися
позаду в історії, яку він
зміг гідно прожити.

Відбулися святкові концерти до 8 Березня

Весна - найпрекрасніша пора року. З її першим подихом приходить до нас чудове жіноче свято - 8 Березня. Цей день несе у світ ніжність і
красу, адже усе найдорожче, що є у житті - щастя, радість, надія, кохання - пов’язане з жінкою.
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Компаніївський вісник
Новини з
Експрес-новини
Першотравенки

***
На останній сесії селищної ради передбачено
спрямування коштів додаткової субвенції у
сумі 690 тис.грн. на оплату праці педагогічним
працівникам.
***
КП «Благоустрій смт Компаніївка» протягом
2020 року забезпечуватиме підвіз жителів Сасівки,
Губівки та Петрівки до районного центру. Зазначені
сільські ради передбачили кошти на муніципальне
співробітництво.
***
Депутати селищної ради виділили кошти
на відновлення тротуарів після проведення
капітального ремонту частини дороги по вул.
Вишнева. По завершенню капремонту будуть
відновлені всі пошкоджені тротуари.
***
На сесії обговорили питання щодо виготовлення
Генерального плану села Голубієвичі. На першому
етапі потрібно замовити ортофотоплани села для
розроблення за процедурою, визначеною чинним
законодавством, та за участі мешканців села
Голубієвичі, на що виділено 50 тис.грн.
***
Для завершення проекту «Стоматологічний
кабінет в амбулаторії с. Голубієвичі» перераховано
останню частку співфінансування (35 тис.
грн.) Сподіваємося, що найближчим часом
стоматологічний кабінет розпочне свою роботу.
***
Продовжуємо
відновлювати
зовнішнє
освітлення в Компаніївській ОТГ. Селищною радою
замовлено виготовлення проектно-кошторисної
документації для реконструкції мережі вуличного
освітлення по вулицях Миру, Лобачевського,
Гагаріна, Перемоги в с. Першотравенка.
***
Завдяки сприятливим погодним умовам
невикористані кошти, передбачені на розчищення
доріг від снігу, будуть використані на поточний
ремонт вулиці Молодіжна та греблі по вулиці
Лугова в смт Компаніївка - щебеневе підсипання,
грейдерування доріг.
***
На останній сесії селищної ради депутати
підняли актуальне питання для Компаніївського
НВО та Компаніївської ЗШ — відсутність
огородженого місця для зберігання ТПВ на їх
територіях. Залишок коштів з екологічного податку
буде спрямований на створення найближчим
часом таких місць на території шкіл.
***
З 1 квітня розпочнеться місячник з благоустрою
територій. Тому просимо усіх працівників установ,
організацій й кожного жителя долучатися до
суботників та організувати прибирання своїх
прилеглих територій. Нагадуємо, щоб жителі
укладали угоди на послугу вивезення ТПВ, а
організації та установи можуть замовити машину.
***
Після звернення депутата селищної ради
Анатолія Середи до селищної ради, працівниками
КП «Благоустрій смт Компаніївка» відремонтовано
аварійні ділянки греблі в селі Володимирівка
Першотравенського
старостинського
округу
— засипано місця просідання, де прокладено
трубопровід для зливу води.

Справжнім святом для жителів
Першотравенського старостинського
округу стало відновлення системи
опалення у Першотравенькому СБК.
Побудовано котельню, де встановлено
теплогенератор установку ТГУ-1200,
обладнано мережу теплотраси від
котельні до будівлі клубу та розведено
по приміщеннях. Кошторисна вартість
будівництва становить 175 тис.грн.
з місцевого бюджету. Вперше за 20
років святковий концерт 8 березня
проведено у теплій залі.
***
Першотравенська
ініціативна
група вже розпочала місячник з
благоустрою. 1 березня активісти
прибрали територію лісосмуги біля
Першотравенки, зібравши 11 мішків
сміття! Закликаємо не бути байдужими,
не смітити, не перетворювати місце,
де проживаєш, на сміттєзвалище!А
також брати за приклад проведену
акцію та долучатися до прибирань.
Дякуємо членам ініціативної групи за
проявлену активність.

***
За
ініціативи
вчителів
Першотравенської
школи
розпочався ремонт
приміщення
кабінету
для
педагогічних
працівників.
Місцеві
фермери
придбали матеріали для виконання
ремонтних робіт, батьки надають
допомогу в його проведенні, а
селищна рада планує закупити
нові меблі. Дуже гарний приклад
ефективної
співпраці
місцевої
влади, бізнесу та громадськості.

Святкування Масляної

На
Компаніївщині
в перший день весни
біля районного Будинку
культури
влаштували
справжнє свято «Масляна
зиму проводжає, весну
зустрічає!».
На
святковому
концерті
зібралося
чимало жителів та гостей
громади. Всіх присутніх
привітав
селищний
голова
Олександр
Маслюков.
Святкували
Масляну однією великою
згуртованою
родиною:
водили
хороводи, співали, танцювали, а
також частувалися гарячою юшкою
та іншими ласощами. Неймовірну
атмосферу створювали аматорські
колективи району. Вони внесли
яскравість і колоритність у свято,
розважали гостей веселими піснями
та запальними танцями.

Також були представлені виставкапродаж
виробів
декоративноужиткового
мистецтва
та
найкреативніші фотозони, які завжди
прикрашають кожне свято.
Завершилися
народні
гуляння
традиційним спалюванням опудала
Зими. Вважалося, що разом зі
спаленням люди позбавляються від
всіх негараздів і напастей,
які супроводжували їх у
минулому. Висловлюємо
вдячність за організацію
та проведення заходу
Компаніївському
РБК,
Живанівському БК, всім
сільським радам, жителям
та гостям громади, які
завітали на свято Масляної.
Дякуємо сім’ї Дахно за
смачну юшку. Проводи
зими та зустріч весни
пройшли в найкращих
традиціях свята Масляної.
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Голубієвицькій
школі 25
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14 лютого Голубієвицька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів відзначала
свій 25-річний ювілей

На святкування завітало чимало гостей. Серед них –
представники Компаніївської селищної ради, педагоги, учні,
батьки, випускники, ветерани педагогічної праці. Заклад
з нагоди свята отримав від Компаніївської селищної ради
гарний подарунок - сертифікат на придбання мультимедійної
дошки, яка необхідна у роботі як вчителям, так і учням,
щоб демонструвати інформацію. Зі сцени звучали спогади,
теплі побажання, пісні, звернення до вчителів, жарти,
хвилювання… Все було дуже щиро і невимушено, бо для всіх школа
– це частина життя. Хтось тут працює, хтось навчається, сюди
приводить дітей або онуків. Учні школи підготували концертні
номери, які нікого не залишили байдужими, торкнулися кожного

серця, даруючи хороший настрій. Святкування справжнього
Дня народження завершилось задуванням свічок на ювілейному
торті. Дякуємо організаторам та всім учасникам за згуртованість і
прекрасний настрій.

Як відсвяткували 8 Березня в садочках та школах

Вітаємо з Днем працівників ЖКГ

15 березня в Україні відзначається День працівників житловокомунального господарства і побутового обслуговування населення.
Ми вітаємо дружні і працьовиті колективи - КП «Благоустрій смт
Компаніївка» та СКП «Компаніївське», які роблять все можливе для
комфортного, зручного та безпечного життя мешканців Компаніївської
громади. Розпорядженням селищного голови Олександра Маслюкова
оголошено Подяку Компаніївської селищної ради за сумлінне виконання
функціональних обов’язків, особистий внесок у розвиток сфери житловокомунального господарства та з нагоди відзначення професійного
свята: Іванову Віктору Михайловичу – робітнику СКП «Комунальник»;
Снєсарю Роману Івановичу – заступнику селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради; Шаріпо Олександру Олександровичу
– робітнику КП «Благоустрій смт Компаніївка». Дякуємо трудівникам
галузі за самовіддану, відповідальну та почесну працю. Бажаємо доброго
здоров’я, благополуччя, гарного весняного настрою, щастя та миру,
душевного тепла та нових професійних здобутків.
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Музична школа
Волейбол

23 лютого з нагоди 31-ї річниці виведення військ з Афганістану у спортивній залі
Компаніївського коледжу ветеринарної медицини БНАУ відбувся волейбольний
турнір. Сильнішою за збірні команди ОТГ, Компаніївського та Бобринецького
районів за підсумками гри виявилася команда «ГКС Кіровоградська» ( І місце). Друге
місце виборола команда «Бобринець» (м. Бобринець), а третіми були волейболісти з
команди «Майстер» (смт Компаніївка). Переможці нагороджені кубком, дипломами та
медалями. Змагання відбулися за підтримки Компаніївської селищної ради та ВФСТ
«Колос». Щиро вітаємо переможців турніру та бажаємо подальших успіхів.

Незабутні хвилини радості подарували учні
Компаніївської музичної школи ветеранському
клубу «Надвечірʼя». Приємна зустріч відбулася
в громадському просторі при Голубієвицькій
сільській
бібліотеці
за
запрошенням
ініціативної групи «Первоцвіт». Директор
школи Галина Іванівна Нечитайло розповіла
присутнім про різні музичні класи, досягнення
закладу та запрошувала до навчання. Вечір
пройшов у дружній та теплій атмосфері,
бурхливими оплесками зустрічали гостей.
Звучання музичних інструментів у виконанні
юних музикантів трепетно торкнулося душі
кожного. Свій талант та майстерність показали
солісти та вокальні групи. Окрасою творчого
заходу була виставка робіт вихованців класу
образотворчого мистецтва при музичній школі.
Справжнім відкриттям для нас стала
талановита
жителька
Голубієвичів
Ібатулліна Людмила Мамбетмуратівна, яка
продемонструвала креативні та оригінальні
вироби з різних матеріалів ручної роботи.
Завершився вечір солодким столом.
Дякуємо дирекції та учням музичної школи, що
завітали та подарували жителям Голубієвичів
зворушливі та щирі емоції.

Зібрання рибалок

29 лютого в приміщенні Компаніївської селищної ради відбулося громадське
зібрання жителів селища Компаніївка за участю керівництва управління Державного
агентства рибного господарства в Кіровоградській області Олександра Недбайла
та Вадима Губського. Керівниками управління було роз’яснено права громади
щодо користування та управління водними ресурсами, Правила любительського
і спортивного рибальства, надані практичні рекомендації щодо врегулювання
конфлікту навколо центрального ставка селища та законності риболовлі.
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Перемога юних дослідниць

27 лютого юні дослідниці КЗ «Компаніївське
НВО», вихованки гуртка «Юні лісівники»
ОЦЕНТУМ, взяли участь в престижному
обласному
конкурсі
дослідницькоекспериментальних
робіт
«Вчимося
досліджувати та охороняти природу». Протягом
року юні науковці старанно працювали над
обраними темами наукових робіт, досліджували
та експериментували. У номінації «Юний
дослідник» презентувала свою роботу «Гуманне
ставлення до тварин, як умова сталого розвитку
суспільства» Годованюк Софія — і вона виборола
І місце! Гідно представили роботи у номінації
«Лісознавство» на тему «Галоутворення на
в’язових деревостанах Компаніївського лісу»
Балабушка Уляна та у номінації «Охорона
здоров’я» на тему «Створення алгоритму дій
щодо попередження отруєння грибами» Ткаченко
Ірина. Вітаємо з гарними результатами і бажаємо
подальших перемог!

