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Компаніївський
Шановна  громадо!  

Прийміть найщиріші вітання  
з Днем Державного Прапора та 

Днем незалежності України! 

Ці свята мають велике загальнодержавне значення як свята су-
спільної злагоди і миру, доброго єднання людей в ім’я процвітання 
рідної країни. Ми з вами є свідками подій, які мають доленосне зна-
чення для майбутнього нашої держави, загартовують дух української 
самосвідомості, виховують в кожному повагу до своєї Батьківщини.

Прапор - це наша неза-
лежність, наш дух, честь і 
наша слава. Найдорожчою 

коштовністю для кожного 
народу є державна незалеж-
ність.

Про  незалежність Украї-
ни мріяло багато поколінь 
українців, за неї віддали свої 
життя тисячі героїв національ-
но-визвольної боротьби. Зараз 
Україну, як незалежну державу, 
знає весь світ.

Хочу насамперед привітати 
зі святом та висловити щиру 
вдячність мужнім та відважним 
українським воїнам, які зараз 
на передовій захищають нашу 
незалежність, роблять все для 
того, щоб ворог не пройшов далі 
територією України.

Випробування об’єднують 
український народ та роблять 
його сильнішим. Ми добре зро-
зуміли, що омріяна заможна та 

вільна Україна будується кож-
ним із нас. Ми усі разом і кожен 
особисто відповідальний за 
долю своєї країни.

Бажаю вам здоров’я, щастя, 
успіхів у всіх ваших починаннях 
і нехай мрія про краще життя 
окриляє вас на нові звершення, 
на нові добрі справи. Щиро зичу 
усім злагоди, міцного здоров’я, 
щедрої долі, благополуччя і до-
статку у ваших оселях. Від усьо-
го серця бажаю всім мирного 
неба, під яким нехай завжди 
майорить жовто-блакитний 
прапор незалежної України.

Слава Україні! Героям слава!

З повагою, селищний голо-
ва Олександр Маслюков

Діти - це наше майбутнє,  
наше продовження, наше натхнення
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Наші здобутки за період незалежності

За період незалежності у Компаніївській громаді відновлено мережу водо-
постачання. Завдяки проекту Українського Фонду Соціальних Інвестицій на 
території смт Компаніївка прокладено 6 км водогону. На вулицях Перемоги, На-
бережна, Лугова, Степова, Тополина, Космонавтів завдяки співпраці жителів та 
влади було також реконструйовано водогін. 

Капітально відремонтовано дорожнє покриття вулиць Вишнева, Шкільна 
Спортивна, частково Перемоги, провулки Молодіжний, Першотравневі, між ву-
лицями Вишнева та Паркова (відділення зв’язку), Набережна та Дитяча.

Стовідсотково відновлено вуличне освітлення в Компаніївці, Живанівці, Го-
лубієвичах, частково в Першотравенці, планується завершити. 

Облаштовано парки, більше 1000 кв. м тротуарної плитки влаштовано на 
пішохідних доріжках, як самостійно, так із залученням підприємців; встанов-
лено нові елементи благоустрою (фонтан, лавки, урни тощо). Для громадського 

порядку та безпеки жи-
телів встановлено каме-
ри відеоспостереження.

Відновлено автобусне 
сполучення Компаніїв-
ка-Живанівка. Нала-
годжено муніципальне 
співробітництво з сіль-
ськими радами, забез-
печено підвіз людей з 
Губівки, Сасівки, Інже-
нерівки, Петровки, Пер-
шотравенки до районно-
го центру.

Намагаємося постій-
но піклуватися про бла-
гоустрій, чистоту вулиць 
та комфорт мешканців 
громади.
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Бути здоровим, жити активно - це стильно, позитивно

Організували спортивне дозвілля дітей, молоді та дорослого насе-
лення։ збудовано більше десяти дитячих майданчиків для різновікових 
груп дітей на території Компаніївки, Живаніки, Голубієвичів, Антонів-
ки, два тренажерні майданчика; побудовано волейбольну, футбольну 
та баскетбольну площадки зі штучним покриттям. Завдяки співпраці з 
програмою «DOBRE» в селищі з’явиться молодіжний творчий простір. 
Також дякуємо нашим місцевим підприємцям та фермерським госпо-
дарствам, які не стоять осторонь, надаючи підтримку та допомогу.
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Наше спільне надбання

Реалізували важливі для громади проекти, від-
крито стоматологічний кабінет в Голубієвицькій 
лікарській амбулаторії, сучасний хореографіч-
ний клас в комунальному закладі «Компаніївське 
НВО», реконструйовано приміщення Живанівсь-
кого відділення Компаніївське НВО під дитячий 
освітній заклад, придбано новий шкільний авто-
бус для підтримки освітнього процесу; модерні-
зовано систему опалення у навчальних закладах 
ОТГ, Будинках культури, реконструйовано по-
крівлю; встановлено огорожу біля шкіл, садоч-
ків, стадіону. Також по можливості підтримуємо 
ФАПи та заклади охорони здоров’я.

Дякуємо кожному жителю за співпрацю, під-
тримку та допомогу, віру в те, що ми робимо 
дійсно корисні справи для розвитку нашої Ком-
паніївської громади! Адже зміни починаються з 
кожного з нас!


