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Низький уклін усім,
у кого руки роботящі!

З давніх – давен восени, коли матінка природа щедро вкриває
землю жовтим килимом листя, коли вже зібрано врожай, а комори та стодоли заповнені збіжжям, наш народ відзначає Свято працівників сільського господарства. Воно і не дивно, адже
саме на українській землі тисячі років тому нашими предками
було засновано фундамент найдавнішої хліборобської культури. І з тієї пори за Україною навіки закріпилася слава світової
житниці.
Важкою є праця хлібороба. господарства України! Без сумЦе і недоспані ночі, напружені нівів, ваша благородна праця
дні, висушене сонцем обличчя була, є і назавжди залишиться
і мокра від поту сорочка. І сьо- найважливішою! Незважаючи
годні ми низько вклоняємося на труднощі, ви зберігаєте вимужнім людям з золотими ру- сокий рівень професіоналізму,
ками. Всім, чия невтомна та щодня займаєтеся розвитком
наполеглива праця пов’язана з господарства, соціальними писільськогосподарським вироб- таннями, інфраструктурою, наництвом!
повнюєте бюджет, що дає можПрийміть щирі вітання з на- ливість своєчасно виплачувати
годи вашого професійного свя- заробітну плату і покращувати
та - Дня працівників сільського матеріально - технічну базу

наших установ, шкіл, садочків, ФАПів. Але окрім цього,
знаходите час і можливості і
допомагаєте вирішувати особисті проблеми мешканців
Компаніївської об’єднаної територіальної громади. Ми високо цінуємо вклад кожного.

«…світ мистецтва ви несете людям»
Споконвіку пісня і
танець, музика і слово,
витвори майстрів народної
творчості були виразниками національної ідеї, оберегами історичної пам’яті.
Вони підживлювали і зміцнювали надію народу на
краще майбутнє. Своєю
плідною працею та силою
духу ви звеличуєте рідну
Україну, примножуєте її
успіхи і досягнення.
Культурні обряди та традиції – це
скарб, яким треба вміти вправно користуватися. Тож, збереження культурного спадку і шанування своїх видатних
земляків може стати для нас не тільки
приводом для гордості, але й запорукою подальшого культурного розвитку
та творчої наснаги.
Щиро дякуємо працівникам будинків культури Компаніївської ОТГ
та учасникам аматорських колективів

за сумлінну працю, безперервний творчий пошук та вагомі духовні здобутки.
Бажаємо вам теплоти у серці, міцного здоров’я, щастя, благополуччя,
великих творчих успіхів і невичерпної
наснаги. Нехай здійсняться всі ваші
життєві плани, надії і мрії, а кожен
день вашого життя буде світлим і сонячним, дарує радість творчого натхнення і життєвих перемог.

Дякуємо вам, за вашу кропітку
працю. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя,
злагоди і радості у ваших родинах, благодатної ниви і щедрих врожаїв, мирного неба та
хай у всіх буде хліб і до хліба
на столі!

Вітаємо з Днем працівників
радіо, телебачення та зв’язку!

Щорічно 16 листопада відзначається День
працівників радіо, телебачення та зв’язку. Свято
започаткували саме цього дня у 1924 році, коли
у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники
сфери радіо відзначають цей день як професійне
свято.
Нині ж до них долучилися телевізійники,
представники інтернет-ЗМІ та фахівці зв’язку,
що забезпечують роботу телефонних мереж та
мережі Інтернет-зв’язку.
Тож у день вашого професійного свята бажаємо вам міцного здоров’я, миру і злагоди у ваших
родинах, успіхів та благополуччя. Для слухачів
та глядачів завжди залишайтеся актуальними та
гідними своєї благородної справи.
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Експрес-новини
До бюджету Компаніївської селищної ради з бюджету Червоновершківської сільської ради Компаніївського району виділено кошти
у сумі 20 000 грн. на утримання закладів освіти селищної ради, а саме
на придбання посуду для їдальні КЗ
«Компаніївське НВО».
***
З Петрівського сільського бюджету Компаніївського району надано субвенцію для Компаніївської
селищної ради у розмірі 198 000 грн.
на утримання КЗ «Першотравенська
ЗШ І-ІІІ ступенів» на наступні видатки:
-предмети матеріали, обладнання
та інвентар – 126000 грн., з яких:
-придбання спортивного інвентарю (м’ячі, скакалки, сітки, тенісні
ракетки тощо) – 5000 грн.; -придбання кухонного інвентарю (посуд, каструлі, сковороди, набори
ножів, кухонні дошки, стіл виробничий з нержавіючої сталі) – 20000
грн.; -придбання учнівських меблів
(столи, стільці, шафи) – 36100 грн.;
-придбання вікон у приміщення
бібліотеки – 49000 грн. -придбання
дверей – 5900 грн.; -інформаційно
- роз’яснювальні шкільні стенди –
10000 грн.
-оплата інших енергоносіїв –
72000 грн. (придбання паливних пелетів).
***
Для навчальних закладів Компаніївської громади передбачено
державну субвенцію на закупівлю
дезінфікуючих засобів для обробки
рук та дезінфікуючих засобів для
обробки поверхонь з розрахунку
кількості учнів 1-11 класів у розмірі
102137 грн. (відповідно до постанови
КМУ від 21.10.2020р.№984). Кошти
між закладами розподілені пропорційно.
***
В с. Живанівка розпочато будівництво нової артезіанської свердловини, яка має вирішити проблему нестачі питної води в дитячому
садочку «Віночок» та Живанівській
філії Компаніївського НВО. На що
виділено з селищного бюджету 50
000 грн.
***
Найближчим часом завершиться
капітальний ремонт твердого дорожного покриття по вул. Перемоги (смт
Компаніїївка) та вул. Центральна
(буд. №45- 81) с Живанівка. Завершальний етап ремонтних робіт передбачає облаштування узбіччя.
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Будуватимемо дороги по-новому

Компаніївською селищною радою, в рамках конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, що фінансуватимуться за кошти ЄС, подано заявку на отримання внеску у
натуральній формі на виконання проекту Утримання та ремонту доріг в межах компетенції ОТГ: «Придбання спеціальної техніки для ремонту та утримання доріг».
Придбання
сучасного
обладнання, нове шасі за кошти місцевого бюджету або
керованої комп’ютером машини типу кошти державної субвенції на соціально-еко«MADPATCHER MPA 4.5WD» від фірми номічний розвиток окремих територій.
MADROG (Польща) або аналоги для ямкоСучасне обладнання для ямкового ремонвого ремонту доріг струменево-ін’єкційним ту, заповнює ями сумішшю бітумної емульсії
методом без попередньої підготовки покрит- і щебеню, використовуючи стиснене повітя на базі трьохвісного шасі вантажного ав- тря. Даний метод дозволяє втричі підвищитомобіля вантажопідйомністю від 13 тон, ти рентабельність порівняно з методом, що
типу HOVO; КРАЗ; МАЗ або аналоги. Ком- включає фрезерування, укладання та ущільпаніївська селищна ОТГ планує закупити нення.

Прагнемо до кращого

Оновлення автопарку для міжшкільного
НВК Компаніївської ОТГ

З метою забезпечення можливості отримання якісних послуг дуальної освіти в
громаді, Компаніївська селищна рада подала конкурсний проєкт «Модернізація
матеріально-технічного забезпечення для
підготовки кваліфікованих працівників за
професією водій автотранспортних засобів».
у відповідності до сучасних вимог ринку
праці на базі Компаніївського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Компаніївської селищної ОТГ, Кіровоградської
області, який передбачає:
•
Закупівлю, оформлення та страхування мотоциклу з об’ємом двигуна більше
50 см3, «Lifan KP350» або аналоги, для підготовки водіїв категорії «А».
•
Закупівлю, оформлення та страхування легкового автомобіля з автоматичною

коробкою переміни передач, типу «Renault
Duster Life EDC-6» або аналоги, для підготовки водіїв категорії «В».
•
Закупівлю, оформлення та страхування дизельного вантажного автомобіля з
екологічним класом не нижче «Євро5» типу
«МАЗ-4381N2» або аналоги, для підготовки
водіїв категорії «С».
•
Закупівлю, оформлення та страхування мікроавтобусу типу «Volkswagen T6
Caravelle» або аналоги, для підготовки водіїв
категорії «D1».
Завдяки реалізації проекту учні випускних класів загальноосвітніх шкіл громади і
слухачі вечірніх курсів отримають додаткову освіту та здобудуть професію водій автотранспортних засобів різних категорій.

Субсидія 2020

Незважаючи на карантин та початок опалювального сезону, українці можуть подавати заяви
на отримання субсидій на оплату комуналки. Залежно від епідеміологічної зони, документи можна
подати особисто, відправити поштою або оформити допомогу онлайн. «Слово і діло» створило покрокову інструкцію щодо оформлення субсидії на
2020-2021 опалювальний сезон.
заступник міністра соціальКому автоматично
ної політики України Віталій
перепризначать субсидії?
Всім, хто отримував суб- Музиченко.
За його словами, українсидії в минулому опалювальному періоді, на наступ- цям, які претендують на
ний сезон їх продовжать допомогу, не потрібно нікуди звертатися за умови, що
автоматично.
«Понад 2,5 млн домого- не сталося якихось змін у
сподарств є в системі отри- складі домогосподарства.
Якщо ж виникли проблемання житлових субсидій.
Було прийнято рішення ми, то можна поштою надіпро те, що всім, хто отри- слати заяву та довідку про
мував субсидії в минулому доходи, або в онлайн-реопалювальному періоді, на жимі заповнити заявку, або
наступний сезон їх продов- самостійно звернутися до
жать автоматично», – сказав органів соцзахисту. Під час

візиту слід враховувати, в
який карантинній зоні той
чи інший населений пункт.
Документи
розглядають
протягом десяти днів.
Також субсидію мають
призначити безробітним.
Щоправда це не відбувається автоматично, а
лише після особистого
звернення людини, звільненої з роботи в період
карантину (після 12 березня 2020 року) за ст. 40 п.
1 КЗпП за умови, що вона
зареєстрована в службі зайнятості.

Компаніївський вісник

Змішана форма навчання

У зв’язку зі стрімким зростанням рівня захворюваності на COVID-19 в
Україні та Кіровоградській області, а також збільшення кількості випадків інфікування педагогічних працівників і здобувачів освіти, керівниками закладів
загальної середньої освіти були проведені наради з педагогічними колективами,
на яких було розглянуто пропозицію переходу на змішане навчання для учнів
5-10 класів.
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Відповідно директори подали до відділу
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради клопотання про можливість
навчатися за даною формою навчання. Відділ
освіти, молоді та спорту направив лист голові
селищної ради і комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо
організації освітнього процесу у закладах освіти
громади. Комісія розглянувши лист 5 листопада
2020 року прийняла рішення про переведення
учнів 5-10 класів на змішану форму навчання,
спрямовану на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього
процесу. У подальшому, за умов підвищення
захворюваності, не виключена можливість переходу навчальних закладів на дистанційну форму
навчання.
Учні 1-4 і 11 класів та заклади дошкільної
освіти Компаніївської ОТГ продовжують навчатися у звичному режимі.

Революція
гідності

День Гідності та Свободи відзначається 21
листопада - в шосту річницю початку Євромайдану. Пам’ятну дату початку Революції Гідності
2013 року, а також Помаранчевої революції
2004 року, українці в Україні відзначають у
центрі столиці на Хрещатику і Майдані Незалежності - місці, де і відбувалися знакові для
сучасної України події.
Українці за кордоном також вшановують
цей важливий пам’ятний день. Пам’ятаймо
подвиг наших співвітчизників, які віддали свободу і життя за мирне майбутнє українського
народу, за відданість європейським цінностям,
поваги до прав людини, за волю до свободи!
«Україна - це країна гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції - Майдан 2004-го року, який був Святом Свободи, і
Революція 2013-го року, Революція Гідності.
Це був дуже важкий іспит для України, коли
українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи.
У цей святковий день ми віддаємо шану
пам’яті Героям Небесної Сотні, великому братству безстрашних українців, яке заплатило у
2014 році найвищу ціну за свободу нашої держави, змінило хід її історії.
Тоді ми не знали, що війна, яка триватиме не
один рік, забере на небеса ще не одну сотню героїв. На превеликий жаль, з вини безжалісного
російського агресора, до сьогодні вже тисячі
українців загинули, обороняючи мирне життя і незалежність України. Але перша Небесна
сотня героїв, залишатиметься навіки у пам’яті
українського народу, головним символом
справжнього, безкомпромісного патріотизму.
Щиро вітаємо усіх українців з Днем Гідності
та Свободи, бажаємо міцного здоров’я, перемоги над силами темряви, мирного та ясного
неба, щастя, успіхів і усвідомлення того, хто ми
є. Пам’ятаймо Кобзаревий наказ: «Борітеся –
поборете! Вам Бог помагає».

4

Компаніївський вісник

Барвисте свято осені завітало
до садочків Компаніївської ОТГ

9 листопада відсвяткувала своє
81-річчя голова Компаніївської
селищної організації ветеранів –

Попова Жаннета
Федорівна
Шановна Жаннето Федорівно! Від
імені селищного голови, виконавчого
комітету та депутатського корпусу
прийміть найщиріші вітання і сердечні побажання з нагоди Вашого дня
народження. Дякуємо Вам за чуйне
серце, невтомність та енергійність,
за підтримку ветеранів війни та
праці. Зичимо міцного здоров`я, щастя, миру, злагоди, добра, родинного
благополуччя, щоб сонце завжди
яскраво світило у Вашому домі, а на
життєвому шляху не було ніяких перешкод. Нехай поруч з Вами завжди
будуть надійні, щирі друзі, близькі
люди, а кожен новий день буде щедрим на успіхи та перемоги, багатим
на радісні звістки, приємні події та
благородні справи!
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