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День медика: вклоняємось тим, хто рятує життя!
У всі часи існування людства найціннішим скарбом вважалося здоров’я людини. 

Тому і сьогодення не виняток - однією з найпочесніших та найблагородніших є про-
фесія медика. Адже саме людям у білих халатах випала честь зберігати, захищати та 
підтримувати безцінний дар життя і здоров’я людини. 

21 червня країна відзначила День ме-
дичного працівника, професійне свято 
тих, хто присвятив своє життя благород-
ній справі — турботі про життя і здоров’я 
людини. Сьогодні галузь охорони здоров’я 
переживає нелегкі часи, проте кожну мить 
медики, залишаючись вірними своєму про-
фесійному обов’язку та незважаючи на всі 
труднощі, рятують людські життя. Саме 
тому ці люди гідні вдячності та пошани 
суспільства за жертовність та самовіддану 
працю.

19 червня, напередодні професійного 
свята з найщирішими вітаннями до ме-
диків Компаніївщини завітав селищний 

голова Олександр Маслюков. «Важ-
ка місія медиків була і залишається 
однією з наймилосердніших. Своєю 
невтомною працею ви повсякчас де-
монструєте нам приклади професіо-
налізму, витримки, самовідданості. 
Своєю добротою, вмінням та досві-
дом ви щодня повертаєте людей до 
повноцінного життя. То ж прийміть 
сердечну подяку за самовіддану 
працю, за врятовані життя та здо-
ров’я пацієнтів, за віру і надію, яку 
ви даруєте людям. Зі святом Вас! 
Нехай праця приносить тільки за-
доволення і радість, а кожен день 

життя наповнюється людськими 
радощами, щастям і любов’ю», — 
зазначив селищний голова.

За багаторічну сумлінну пра-
цю, високий професіоналізм, 
особистий вагомий внесок у ро-
звиток галузі охорони здоров’я 
та з нагоди відзначення про-
фесійного свята «Дня медичного 
працівника» оголошено Подяку 
Компаніївської селищної ради: 

• Шеремет Наталії Воло-
димирівні;

• Шамшур Людмилі Ана-
толіївні;

• Майстренку Олександру Васи-
льовичу;

• Єлізаровій Катерині Іванівні;
• Конюху Сергію Васильовичу;
• Поліщуку Володимиру Петрови-

чу. 
Медичним працівникам передано 

«Скриньку здоров’я громади» з наборами 
засобів індивідуального захисту та дезін-
фекції, яка була створена в межах Проєк-
ту «Підтримка об’єднаних територіальних 
громад у боротьбі з пандемією COVID-19».

Тож, приєднуючись до всіх привітань 
з нагоди свята, хочемо ще раз висловити 
всім працівникам медичної галузі безмеж-
ну вдячність за врятовані життя. Зичимо 
всім миру, добра, благополуччя, успіхів у 
вашій нелегкій, але такій важливій і по-
чесній суспільній місії — служінні людям.

Олександр Маслюков

 З Днем молоді!

Олександр Маслюков



Компаніївський центр  
зайнятості інформує

На період карантину віддається перевага взає-
модії з кар’єрним радником без відвідування цен-
тру, тобто в дистанційному режимі - телефоном 
чи електронною поштою.

Нагадуємо, телефон вашого кар’єрного радни-
ка вказаний у Вашому плані індивідуального пра-
цевлаштування.

Телефони гарячих ліній центрів зайнятості 
можна переглянути тут

https://kid.dcz.gov.ua/novyna/uvaga-vazhlyva-
informaciya-dlya-vidviduvachiv-sluzhby-zaynyatosti

Просимо звертатися до Компаніївської рай-
онної філії за наступними телефонами для отри-
мання послуг безробітним особам та шукачам 
роботи:

(05240) 2-02-54;
для отримання послуг роботодавцям: 

(05240) 2-01-63;
адреса електронної пошти: 

1116@rcz.kocz.gov.ua

«Скринька здоров’я громади»
Компаніївська селищна рада 

в межах реалізації Проєкту 
«Підтримка об’єднаних тери-
торіальних громад у боротьбі 
з пандемією COVID-19» от-
римала «Скриньку здоров’я 
громади». Благодійна допом-
ога у вигляді набору засобів 
індивідуального захисту та 
дезінфекції (захисні маски, ру-
кавички, окуляри, респірато-
ри, комбінезони біологічного 
захисту, дезінфекційні засоби 
та інше) надається Програмою 
«U-LEAD з Європою» у співпра-
ці з Міжнародним благодійним 
фондом «Карітас України». 
Керівництво громади щиро дя-
кує благодійникам за допомогу 
та готовність підтримати у не-
легкій боротьбі за здоров`я та 
життя кожного громадянина 
країни!
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Як поділити воду,  
щоб вистачало усім?

З приходом літа щороку збільшується кількість скарг на по-
слугу водопостачання. І пов’язано це насамперед з тим, що жи-
телі Компаніївки поливають городи.

Хтось покращує врожай-
ність на своїй ділянці землі, а 
хтось через це не може увім-
кнути, наприклад, пральну 
машину-автомат, або й взагалі 
сидить без води, бо через падін-
ня тиску у мережі мешканці до-
моволодінь на верхніх вулицях 
залишаються без води.

Люди, які страждають у цій 

ситуації, вимагають від місце-
вої влади рішучих дій, аж до 
величезних штрафів та відім-
кнення абонентів, що понад-
нормово споживають воду, від 
мережі водопостачання.

Проте селищна рада не має 
права на такі кроки. Ці люди 
сплачують за воду й виконують 
всі умови договору. Так само, 
як ми не маємо права карати 

людину, яка купила хліб, щоб 
згодувати голубам, а не з’їсти 
самому, ми не маємо права ка-
рати власників городів. Так нам 
розтлумачив права й обов’язки 
селищної ради Департамент 
ЖКГ Кіровоградської області.

Залишається сподіватися на 
свідомість наших земляків та 
милість природи, яка пошле на 
городи дощі.

СКП «Компаніївське»  
звертається до споживачів  

з проханням погасити  
заборгованість по оплаті  

водопостачання
Шановні мешканці Компаніївки! Багато хто 

обурюється, що в нас не ідеальна вода, низь-
кий тиск у мережі водопостачання та періо-
дичні перебої водопостачання через пориви в 
мережі.

Проте СКП «Компаніївське» працює на 
межі можливостей. Завдяки чималій сумі за-
гального боргу наших споживачів ми не може-
мо проводити технічне покращення системи 
водопостачання.

Ми розуміємо, що чимало споживачів пе-
ребувають у скрутному становищі через ка-
рантинні заходи. Проте закликаємо сплачува-
ти борги до того, як СКП «Компаніївське» буде 
змушене застосувати крайні міри впливу.

Експрес-новини
Як і планувалося, у друго-

му кварталі завершиться ка-
пітальний ремонт дорожньо-
го покриття вулиці Вишнева 
відповідно до проведеного 
тендеру у системі публічних 
закупівель «ProZorro». Роботи 
виконуються за рахунок се-
лищного бюджету.

***
За клопотанням жителів 

Компаніївської громади на-
родному депутату України 
Ігорю Мурдію при розподілі 
коштів субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюд-
жетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій, 
передбаченої законом України 
про Державний бюджет Украї-
ни, було виділено для бюдже-
ту Компаніївської селищної 
об’єднаної територіальної гро-
мади кошти для капітального 
ремонту таких об’єктів:

• вулиця Центральна 
(від будинку №45 до №81) в 
сторону с. Живанівка;

• вулиця Перемоги 
(від с. Живанівка).

Сподіваємося на підтрим-
ку та допомогу депутата, та 
найближчим часом ці кошти 
отримаємо.

***
На засіданні чергової 39 

сесії Компаніївської селищ-
ної ради 8 скликання від 23 
червня 2020 року депутата-
ми затверджено ставки зе-
мельних податків. Доклад-
ніше про податки в розділі 
«Рішення сесій» на офіцій-
ному сайті Компаніївської 
селищної радиhttp://www.
kompanievskaselrada.gov.ua

***
Гарна новина для жителів 

громади. Стоматологічний 
кабінет в амбулаторії с. Го-
лубієвичі дообладнали та вже 
з 6 липня лікар-стоматолог 
Баранов Віктор Юрійович 
розпочне прийом громадян. 



Компаніївський вісник 3
Присмак шкільного свята 

попри карантин
Останній дзвоник – свято прощання з черго-

вим навчальним роком у школах! Для багатьох 
школярів він сповіщає про перспективи чудово-
го відпочинку на канікулах, сповнені яскравих 
вражень. А от для випускників разом із остан-
нім дзвоником та останнім шкільним випускним 
вальсом розпочнеться доросле життя.

На жаль, цього року учні не 
мали можливості, як завжди, у 
дружному колі, святково пережи-
вати хвилюючу мить прощання 
зі школою. Але директорка Ком-
паніївського НВО Наталія По-
тєхіна вирішила, що попри все 
2020 навчальний рік 
не може так тихо і 
сумно закінчитися! 
Креативна керівни-
ця закликала учнів 
та вчителів до участі 
у відео-челенджі 
під назвою «Зби-
раюся на останній 
дзвоник». Ідея по-
лягала в тому щоб 
кожен бажаючий 
відзняв короткий 
відеоролик у якому 
щасливий в перед-
чутті канікул учень 
вбирається на свято останнього 
дзвоника. 

Учасники челенджу підій-
шли до ідеї не менш креативно 
– у дівчат ролик розпочинався 
з нагадування на телефоні про 
свято і закінчувався повітря-
ним поцілунком маленької кра-
суні з неймовірною зачіскою та 
білосніжними бантами. Хлопці ж 
креативили з допомогою менших 
братиків та сестричок – у роликах 

малюки вранці будили солодко 
дрімаючих хлопчаків і допомага-
ли вбиратися та зв’язувати мете-
лики на сорочках. Зйомки відео 
вчителів та батьків стартували у 
повсякденних клопотах на кухнях 
та присадибних ділянках – все як 

у реальному жит-
ті. А вже в кінці 
перед глядачами 
поставали ідеаль-
но поголені джент-
льмени у ділових 
костюмах та пре-
красні панянки у 
святкових сукнях 
із неймовірним 
макіяжем. 

Загалом вийшов 
дуже цікавий тема-
тичний челендж і 
яскраві та хвилю-
ючі відеоролики, 

навіть ті що були відзняті з гумо-
ром – запросто могли розчулити 
не одне серце. Адже всі ми колись 
були школярами, і ті безтурботні 
роки дитинства завжди будуть 
жити у наших душах теплим вог-
ником.

Переглянути всі відеоролики 
челенджу «Збираюся на останній 
дзвоник» можна на сторінці Ком-
паніївського НВО у соцмережі 
«Фейсбук».

У громаді захищають 
права суб’єктів пробації

Після послаблення карантинних заходів у країні пе-
ресічні громадяни, у тому числі й клієнти пробації, зіт-
кнулися з проблемним питанням, пов’язаним з захистом 
своїх прав у різних сферах діяльності. IMG 20200611 
095543Саме тому, днями, до Компаніївського районного 
сектору філії Центру пробації в Кіровоградській області 
було запрошено начальника відділу Компаніївського 
бюро правової допомоги Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги Ірину Дремлюгу для проведення консультацій.

У ході зустрічі були роз-
глянуті питання захисту 
конституційного права 
громадян України на пра-
цю. Кожен з клієнтів про-
бації мав змогу отримати 
відповідь на свої питання, 
зокрема законність дій ро-
ботодавця при звільненні 
з роботи та оплату праці в 
період карантину.

Варто зазначити, що на 
базі Компаніївського рай-
онного сектору пробації 
вже тривалий час працює 
дистанційний пункт безо-
платної правової допомоги, 
де кожен з громадян, які 
перебувають на обліку, ма-
ють можливість звернутися 
за допомогою та отримати 
швидку консультацію. 

 В дитсадках громади 
знову гамірно

У період з 2 червня і станом на сьогодні на території Ком-
паніївської ОТГ відновлено роботу всіх закладів дошкільної 
освіти згідно з розпорядженням селищного голови «Про від-
новлення роботи закладів дошкільної освіти».

Садочки відкрилися після 
отримання висновків комісій з 
визначення готовності закладів 
до виконання протиепідеміч-

них заходів, а також їх дотри-
мання під час функціонування 
відповідно до рекомендацій 
Кабміну.

За рахунок селищного 
бюджету усі заклади забезпе-
чені засобами індивідуально-
го захисту, антисептичними, 
дезінфікуючими та миючими 
засобами, дистанційними тер-
мометрами.

Приміщення також під-
готовлені до прийому дітей, 
виконані всі протиепідемічні 
заходи. Дотримується вимога 
щодо температурного скринін-
гу. Перед початком роботи 
всім працівникам вимірюють 
температуру. У дітей міряють 
температуру під час ранкового 
прийому та кожні чотири годи-
ни протягом дня.

Важливо, що ніхто, крім 

працівників і вихованців, не 
може заходити у будівлю закла-
ду. Батьки, які супроводжують 
дітей, перебувають на території 
у захисній масці чи респіраторі.

Зауважимо, що функціону-
вання дошкільних закладів в 
умовах карантину відбувати-
меться з дотриманням тим-
часових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних 
заходів на період карантину у 
зв’язку з поширенням коро-
навірусної хвороби COVID-19, 
затверджених постановою Го-
ловного державного санітар-
ного лікаря України №25 від 
21.05.2020 року.
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Напередодні жнив  
рятувальники нагадують 

про правила безпеки
Пора жнив – особливий пожежонебезпеч-

ний період. З початком достигання зерна у 
хліборобів виникає необхідність цілодобо-
во охороняти поля. В цей же час біля хліб-
них масивів встановлюються попереджуючі 
знаки про заборону паління і використання 
відкритого вогню на полях. Перед початком 
жнив хлібні поля в місцях прилягання їх до 
лісових масивів, степової смуги, автомобіль-
них шляхів та залізниць повинні бути обко-
шені і оборані захисною смугою щонаймен-
ше 4 м завширшки. Перед косовицею хлібні 
масиви з великою площею необхідно розді-
лити на ділянки площею не більше 50 га. Між 
ділянками варто зробити прокоси не менше 8 
м завширшки. У середині прокосів має бути 
проорана смуга не менше 4 м завширшки.

До початку збирання врожаю вся збираль-
на техніка, агрегати та автомобілі повинні 
бути в належному технічному стані – з відре-
гульованою системою живлення, змащення і 
охолодження, а також оснащені справними 
вогнегасниками, забезпечені первинними за-
собами пожежогасіння (комбайни і трактори 
– двома вогнегасниками, двома штиковими 
лопатами, двома мітлами).

У разі групового методу збирання вро-
жаю до складу збирально-транспортних 
загонів необхідно включати спеціалізовану 
техніку, що пристосована для гасіння пожеж 
зернових. Безпосередньо на хлібному масиві 
площею понад 50 га необхідно мати напого-

тові трактор з плугом на випадок пожежі. 
Корпуси комбайнів повинні бути оснащені 
заземлювальним металевим ланцюгом, що 
торкається землі.

Відповідальність за дотримання пожеж-
них норм під час збирання врожаю несуть 
керівники агропромислових підприємств, і 
саме до них застосовуються санкції у випадку 
виявлення порушень. Відповідальні особи та 
працівники, задіяні на пожежонебезпечних 
роботах, повинні пройти навчання з поже-
жо-технічного мінімуму. Усі працівники, за-
йняті на збиранні врожаю і заготівлі кормів, 
повинні пройти інструктаж під розписку. 
Осіб, які не пройшли інструктаж, до робіт не 
допускають. 

За самовільне випалювання сухою рос-
линності або її залишків Кодексом України 
про адміністративні правопорушення перед-
бачено адміністративну відповідальність!

При надзвичайних ситуаціях та подіях 
телефонуйте «101».

Компаніївський РС У ДСНС України  
у Кіровоградській області.

Комунальне підприємство 
«Благоустрій смт Компаніївка» 
закликає всіх мешканців домо-
лодінь, керівників приватних під-
приємств та суб’єктів підприєм-
ницької діяльності долучитися 
до благоустрою прилеглих тери-
торій - покосити траву, прибрати 
та утилізувати сміття. Давайте всі 
разом зробимо наше селище чи-
стим та охайним!

Увага!
У зв’язку зі звільненням лікаря терапевта Єлізарової 

Катерини Іванівни прохання до всіх пацієнтів, які заклю-
чили декларації з Єлізаровою К.І. перезаключити їх най-
ближчим часом з іншими сімейними лікарями:

• Ткаченко Анна Юріївна;
• НаталияДонюк;

• Каряка Юрій Григорович.
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22 червня з нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв вій-
ни в Україні селищний голова Олександр Маслюков разом з колективом прийняли 
участь у довільному покладанні квітів до братської могили радянським воїнам та 
пам’ятного знаку воїнам-землякам.

Кожного року в цей День ми згадуємо 
про тих, хто так і не повернувся з війни, 
хто кров’ю і потом відстоював нашу Пе-
ремогу. Про тих, хто першим прийняв 
на себе цей страшний удар,і про тих, чиї 
життя були покалічені і зруйновані інши-
ми людьми.

Всі, хто здобував Перемогу, навічно 
залишаться у вдячній пам’яті нащадків, 
а спомин про них передаватиметься з 
покоління в покоління. Щиро дякуємо 
за проявлену у роки війни мужність і ге-
роїзм!

ПАМ`ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ  
В УКРАЇНІ

Сумуємо
10 червня 2020 року на 96-му році пішов з життя вете-

ран, учасник бойових дій Другої Світової війни, поважна 
людина із значними життєвими досягненнями — 

ХІЛЬЧЕНКО  
Василь Гурович. 

Компаніївська селищна рада та виконавчий комі-
тет висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким  
померлого.


