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Серед випускниць 
2018 - дівчата 

з «Грації»

Луганській області - 80 років!

Луганщина відсвяткувала ювілей

6 червня - День Журналіста

2 червня з нагоди святкування 
80-річчя утворення Луганської області 
в Сєверодонецьку, який на час війни 
на Донбасі став обласним центром, на 
площі Перемоги 664 танцівників із 83 
хореографічних колективів одночасно 
виконали танець – Слобожанську поль-
ку. Цей факт було зафіксовано у Книзі 
рекордів України.

Для постановки номеру було залуче-
но хореографічні колективи з усіх рай-
онів підконтрольної українській владі 
частини Луганщини. Місцевий компози-
тор Ілля Ханенко (керівник Луганської 
обласної філармонії і колективу «Рада-
ни») спеціально написав музику, а сєве-
родонецькі хореографи Ірина Сєрікова 
та Алла Жуля виконали постановку тан-
цю. Загалом на підготовку номеру зна-
добилося близько півроку.

- 83 хореографічних колективи приїха-
ли з різних куточків Луганської області, з 
усіх районів, міст області, приїхали для 
того, щоб встановити цей рекорд. Хоре-
ографічну композицію поставили хоре-
ографи, які працюють в наших облас-
них комунальних установах, – говорить 
Аліна Адамчук, начальниця управління 
культури, національностей та релігій 
ЛОДА.

- 2 червня запам’ятається на все жит-
тя всім, хто живе на Луганщині, націо-
нальним рекордом України. Це було 
неймовірно, фантастично. Жодна най-
краща камера, жоден фотоапарат не 
передасть   емоції, які сьогодні панува-
ли, – сказала Анжеліка Рудницька, рад-
ниця міністра культури.

Серед учасників флешмобу були і 
танцювальні колективи із селища Біло-
куракине «Грація» (керівник Світлана 
Ткаченко) та «Конфеті-денс» (керівник 
Ольга Лисиця).

Біля площі Перемоги відбувалась і 
виставка автобусів, яких було одинад-
цять. На всіх зображені краєвиди та 
символіка Луганщини. Над ескізами 
працювали школярі та художники об-
ласті. Загалом близько 300 чоловік. Ав-
тобуси безкоштовно возили школярів.

- Що означає цей парад автобусів? – го-
ворить Юрій Стецюк, директор департа-
менту освіти і науки Луганської облдер-
жадміністрації. - Ну, по-перше, малюнки, 
які ми з вами бачимо, зроблені руками 
нашої молоді. Це і школи, і професійні 
училища. Кожна об’єднана територіаль-
на громада, кожне місто і район сьогодні 
представили свій краєвид, свою Луган-
щину, своє місто і свій район.

Концертна програма до 80-річчя Лу-
ганщини тривала протягом дня до 22-ї 
години 02 червня.

Святкування ювілею області відб-
увалося під гаслом «Луганщина – це 
Україна». Запрошеними зірками заходу 
були заслужені артистки України Ан-
желіка Рудницька та Ярослава Руден-
ко, учасник «Євробачення-2017» – гурт 
«G-ART», а також гурти «БеZМеЖ» і 
«Без обмежень».

Також проходила розважальна про-
грама з виступом Луганського обласно-
го козачого театру та яскравим лазер-
ним шоу.

Крім того, під 
час свята відб-
увся фінал об-
ласної культур-
н о - м и с т е ц ь к о ї 
акції «Українсь-
кий формат», де 
визначили найта-
лановитіших ка-
раоке-артистів Лу-
ганщини. Серед 
фіналісток даного 

конкурсу була і Анжеліка Сінєльніко-
ва, солістка Білокуракинського район-
ного Будинку культури. Також окремим 
дипломом нагородили вокальне тріо 
у складі Максима Проценко, Анжеліки 
Сінєльнікової та Катерини Дроздової 
(комунальний заклад «Білокуракинсь-
кий районний Будинок культури») за 
участь у щорічному відкритому облас-
ному фестивалі «Луганщина - це Украї-
на», патріотичне виховання молодого 
покоління, активну громадянську пози-
цію, які на святі виконали пісню «До-
брий ранок, Україна».

За матеріалами Події. UA:Донбас та 
спільноти Білокуракинського РБК

Нехай вашою зброєю 
буде слово!
Нехай ваша совість 
буде чистою!
Нехай лунає 
українська мова!
І завжди перемагає 
лише правда!
Із Днем вас журналіста!

Білокуракинська районна організація 
ВО «Свобода»

Привітання журналістів Білокуракинського порталу

В рамках реалізації Мирного плану 
Президента України 8 червня відбулося 
урочисте відкриття анестезіологічного 
відділення Білокуракинської ЦРЛ. Ко-
шти були виділені за рахунок залишків 
коштів місцевих бюджетів населених 
пунктів Луганської області, на території 
яких органи державної влади тимчасо-
во не здійснюють свої повноваження. У 
даному заході взяли участь заступник 
директора Департаменту охорони здо-
ров’я облдержадміністрації Ольга Ри-
балка, голова Луганського підрозділу 
Асоціації анестезіологів України – про-
фесор Геннадій Пастернак, голова рай-
держадміністрації Сергій Іванюченко, 
головний лікар Білокуракинської ЦРЛ 
Олександр Данилко, завідуючі ане-
стезіологічними відділеннями лікарень 
Луганської області.

За матеріалами спільноти 
Білокуракинської РДА

Відкрили 
анестезіологічне 

відділення 
в Білокуракинській 

лікарні
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У залі засідань районної ради відбу-
лась тридцять друга сесія Білокуракин-
ської районної ради сьомого скликання. 
Сесію відкрив голова районної ради 
К.І.Бондаренко. Прозвучав Гімн Украї-
ни. У роботі сесії, окрім депутатів, взя-
ли участь голова районної державної 
адміністрації С.І.Іванюченко, його за-
ступники, помічник народного депутата 
О.В.Ляшка Г.В.Пригеба, керівники струк-
турних підрозділів райдержадміністра-
ції, керівники Білокуракинського відділу 
Старобільської місцевої прокуратури, 
відділу поліції, ряду підприємств, уста-
нов, громадських організацій району. 
Шарівський сільський голова та земле-
впорядник Шарівської сільської ради, 
голова районної виборчої комісії та ін. 
запрошені. Сесія районної ради про-
ходила згідно з регламентом районної 
ради 7 скликання та згідно затвердже-
ного порядку денного.

29 квітня 2018 року відбулися пер-
ші місцеві вибори до Лозно-Олексан-
дрівської селищної громади. Селищ-
ним головою обрано О.О.Леонова, а 
депутатом громади М.О.Юрченка, які 
до цього виконували повноваження 
депутатів Білокуракинської районної 
ради. Відповідно до ст. 5 Закону Украї-
ни «Про статус депутатів місцевих рад» 
повноваження депутата місцевої ради 
припиняються достроково без прий-
няття рішення відповідної ради у разі 
обрання або призначення його на поса-
ду, зайняття якої згідно з Конституцією 
України і Законом «Про місцеві вибори» 
не сумісне з виконанням депутатських 
повноважень. Згідно ст. 90 Закону Украї-
ни «Про місцеві вибори» якщо депутат, 
який обирався в багатомандатному ви-
борчому окрузі, достроково припинив 
повноваження або його повноваження 
достроково припинені на підставах і в 
порядку, передбачених Конституцією 
та законами України, за рішенням те-
риторіальної виборчої комісії обраним 
депутатом визнається наступний за 
черговістю кандидат у депутати від міс-
цевої організації партії.

Для інформації щодо припинення 
повноважень депутатів районної ради 
О.О.Леонова та М.О.Юрченка і набут-
тя депутатських повноважень нови-

ми депутатами О.О.Турчанніковим та 
М.П.Піднебенним слово було надано 
голові районної виборчої комісії Риті 
Миколаївні Бєльцовій. Голова районної 
ради К.І.Бондаренко подякував за робо-
ту Олексію Олександровичу та Миколі 
Олексійовичу, побажавши їм успіхів у 
роботі, а також привітав нових депутатів 
Олега Олександровича Турчаннікова та 
Миколу Пантелійовича Піднебенного, 
побажавши наснаги у вирішенні питань 

територіальних громад району.
Одразу перейшли до розгляду питань 

порядку денного. Так, про стан викори-
стання земель сільськогосподарського 
призначення на території Шарівської 
сільської ради інформував голова рай-
онної державної адміністрації С.І.Іва-
нюченко. Активну участь в обговорені 
даного питання взяли: Н.О.Козачок, 
В.Г.Цуканова, О.П.Піднебенний, Л.О.Ді-
денко, В.М.Гордієнко, Ю.Г.Грибенко, С.Г. 
Одайський, С.А.Косяченко, Г.В.Пригеба, 
І.О.Ніколаєв, О.С.Кривенко та ін. Депу-
тати вирішили направити звернення до 
Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсма-
на та народних депутатів України В.С.
Курила, О.В.Ляшка, С.В.Шахова щодо 
недопущення рейдерських захватів зе-
мель державної власності.

Про внесення змін до складу постій-
них комісій районної ради доповів голо-
ва районної ради К.І.Бондаренко. Так, 
рішенням депутатів було виведено зі 
складу постійних комісій районної ради: 
з питань економічного розвитку, інвести-
ційної політики, бюджету та фінансів - 
О.О.Леонова, М.О.Юрченка, введено до 
складу - О.О.Турчаннікова, В.М.Гордієн-
ко; з питань агропромислового ком-
плексу, земельних відносин, природних 
ресурсів, екології, надзвичайних ситуа-
цій та оборонної роботи виведено В.М.
Гордієнко, введено - В.І.Колесника; з 
питань комунальної власності, будівни-
цтва, житлово-комунального господар-
ства, транспорту та зв’язку виведено 
В.І.Колесника, введено - М.П.Піднебен-
ного.

Голова районної ради К.І.Бондаренко 
доповів про внесення змін до рішення 

районної ради від 20.11.2015 р. №1/6 
«Про обрання голів постійних комісій 
районної ради». Так, депутати своїм 
рішенням припинили повноваження го-
лови постійної комісії районної ради з 
питань економічного розвитку, інвести-
ційної політики, бюджету та фінансів 
О.О.Леонова та обрали головою цієї 
комісії О.О.Турчаннікова.

Про внесення змін і доповнень до рай-
онного бюджету на 2018 рік та про вико-

нання районного бюджету за І квартал 
2018 року доповіла заступник началь-
ника управління фінансів райдержад-
міністрації І.О.Рязанцева. Так, депутати 
взяли до відома результати виконання 
районного бюджету за І квартал 2018 
року по доходах в обсязі 42166706 
грн., в тому числі загального фонду в 
сумі 41752940 грн., спеціального фон-
ду - 413766 грн.; по видатках в обсязі 
42813737 грн., у тому числі загального 
фонду в сумі 42548633 грн., спеціально-
го фонду - 265104 грн., з перевищенням 
видатків над доходами загального фон-
ду на 795693 грн., з перевищенням до-
ходів над видатками спеціального фон-
ду на 148662 грн.

Своїм рішенням депутати затвердили 
граничні суми витрат на придбання ав-
томобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, комп’ютерів для органів 
місцевого самоврядування, установ та 
організацій, які утримуються за раху-
нок районного бюджету. Із цього питан-
ня інформувала заступник начальника 
управління фінансів РДА І.О.Рязанцева.

Про стан медичного обслуговування 
населення Білокуракинського району ін-
формували заступник головного лікаря 
КЗ «Білокуракинський районний центр 
ПМСД» Ю.І.Доля та головний лікар 
Білокуракинської ЦРЛ О.М.Данілко. Їм 
співдоповідав голова постійної комісії 
районної ради з гуманітарних питань, 
соціального захисту населення, охоро-
ни здоров’я, депутатської діяльності та 
правової політики Ю.Г.Грибенко, який 
також розповів про результати проведе-
ного анонімного анкетування пацієнтів 
лікарні. Активну участь в обговоренні 

зазначеного питання взяли: В.Г.Цука-
нова, Л.О.Діденко, Н.О.Козачок та ін. 
Депутати почуту інформацію взяли до 
відома.

Депутати затвердили Комплексну 
програму розвитку та підтримки малого 
і середнього підприємництва в Білоку-
ракинському районі на 2018-2020 роки. 
З цього питання інформувала головний 
спеціаліст відділу економічного розвит-
ку і торгівлі РДА О.Д.Легостаєва.

Про надання Приватному підприєм-
ству «Редакція газети «Життя Білоку-
ракинщини» майнового комплексу в 
оренду інформувала директор ПП РГ 
«Життя Білокуракинщини» А.В.Чорну-
ха. Про прийняття до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Біло-
куракинського району майна, що зна-
ходиться на балансі Білокуракинського 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) доповіла в.о. директора Біло-
куракинського територіального центру 
соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) О.В.Коваленко. 
Про внесення доповнення до переліку 
нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Біло-
куракинського району, яке може бути пе-
редано в оренду у 2018 році, повідомив 
головний лікар Білокуракинської ЦРЛ 
О.М.Данілко. Депутати проголосували 
за вищезазначені питання.

Питання про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок, які будуть на-
дані в оренду ДП АПК «УкрАгроСтар» 
площею 125,6164 га для ведення товар-
ного сільськогосподарського виробни-
цтва, розташованих за межами населе-
них пунктів на території, яка за даними 
Державного земельного кадастру вра-
ховується в Просторівській сільській 
раді, депутати зняли з розгляду поточ-
ної сесії.

Після розгляду всіх питань порядку 
денного сесії та відсутності зауважень 
та пропозицій щодо ведення сесії трид-
цять друга сесія районної ради сьомого 
скликання була оголошена закритою.

За матеріалами газети «ЖБ»
№42 від 09.06.2018 року

32 сесія Білокуракинської районної ради

БІЛОКУРАКИНСЬКА 
РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
01.06.2018       № 32/6 

смт Білокуракине

Про затвердження гранич-
них сум витрат на придбання 
автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, 

комп’ютерів для органів місце-
вого самоврядування, установ 
та організацій, які утримують-

ся за рахунок районного 
бюджету

Відповідно до пункту 2 статті 
43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на 
виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 04.04.2001 
№332 «Про граничні суми ви-
трат на придбання автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних теле-
фонів, комп’ютерів державними 
органами, а також установами та 
організаціями, які утримуються за 
рахунок державного бюджету» зі 
змінами, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити граничні суми витрат 

на придбання автомобілів, меблів, 
іншого обладнання та устаткування, 
комп’ютерів для органів місцевого 
самоврядування, установ та органі-
зацій, які утримуються за рахунок 
районного бюджету (додаються).

2. Керівникам органів місцевого са-
моврядування, бюджетних установ і 
організацій, які утримуються за раху-
нок районного бюджету, здійснювати 
витрати на придбання автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устат-
кування, комп’ютерів у межах гра-
ничних сум витрат, затверджених 
цим рішенням за наявності бюджет-
них асигнувань на зазначені цілі у 
кошторисах.

3. Рішення набирає чинності з дня 
його опублікування в районній газеті 
«Життя Білокуракинщини».

4. Організацію виконання цього рі-
шення покласти на головних розпо-
рядників бюджетних коштів в особі 
їх керівників.

5. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну 
комісію районної ради з питань еко-
номічного розвитку, інвестиційної 
політики, бюджету та фінансів.

Голова районної ради 
К.І.Бондаренко

Затверджено
рішенням районної ради від 01.06.2018 №32/6

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання

та устаткування, комп’ютерів для органів місцевого самоврядування, установа-
ми і організаціями, які утримуються за рахунок районного бюджету

№ 
з/п

Найменування Сума, 
гривень 

за одиницю
1 Легкові автомобілі для органів місцевого самоврядування, 

установ та організацій, які утримуються за рахунок районно-
го бюджету

600000

2 Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіату-
ра, маніпулятор «миша»), ноутбук

20000

3 Комплект меблів для:
3.1 Службового кабінету керівників органів місцевого самовряду-

вання
15000

3.2 Службового кабінету керівника бюджетної установи та ор-
ганізації

6500

3.3 Меблі для обладнання робочих місць працівників:
Стіл письмовий 2500
Крісло офісне 2500
стілець 1500
Шафа для одягу 2400
Шафа для паперів 2400
сейф 5000
Стіл для комп’ютера 2500

4 Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів 10000

5 Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для зали засідань 25000

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради С.А.Косяченко
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БІЛОКУРАКИНСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
№ 32/1 смт Білокуракине

Про стан використання земель 
сільськогосподарського призначен-
ня на території Шарівської сільської 

ради Білокуракинського району
Розглянувши інформацію Білокура-

кинської районної державної адміністра-
ції про стан використання земель сіль-
ськогосподарського призначення на 
території Шарівської сільської ради 
Білокуракинського району, керуючись ч. 
2 ст. 43 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан використання 

земель сільськогосподарського призна-
чення на території Шарівської сільської 
ради Білокуракинського району прийня-
ти до відома.

2. Звернутися депутатам Білокуракин-
ської районної ради Луганської області 
до Прем’єр-міністра України Гройсма-
на Володимира Борисовича, народних 
депутатів України Курила Віталія Се-
меновича, Ляшка Олега Валерійовича, 
Шахова Сергія Володимировича щодо 
недопущення рейдерських захватів зе-
мель державної власності (звернення 
додається).

3. Виконавчому апарату Білокуракин-
ської районної ради направити дане 
рішення Прем’єр-міністру України Грой-
сману Володимиру Борисовичу, народ-
ним депутатам України Курилу Віталію 
Семеновичу, Ляшку Олегу Валерійови-
чу, Шахову Сергію Володимировичу.

4. Опублікувати це рішення в районній 
газеті «Життя Білокуракинщини».

5. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію районної 
ради з питань агропромислового ком-
плексу, земельних відносин, природних 
ресурсів, екології, надзвичайних ситуа-
цій та оборонної роботи.

Голова районної ради 
К.І.БОНДАРЕНКО

Додаток
до рішення районної ради від 

01.06.2018 № 32/1

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Білокуракинської 

районної ради 
Луганської області 

до Прем’єр-міністра України 
Гройсмана Володимира 

Борисовича, 
народних депутатів України 
Курила Віталія Семеновича, 
Ляшка Олега Валерійовича, 

Шахова Сергія 
Володимировича

щодо недопущення 
рейдерських захватів 

земель державної власності

Шановний пане Прем’єр-міністре 
України Володимире Борисовичу!

Шановні народні депутати 
Віталію Семеновичу, 
Олегу Валерійовичу, 

Сергію Володимировичу!

Ми, депутати Білокуракинської рай-
онної ради Луганської області, звертає-
мось до Вас з проханням втрутитись в 
ситуацію з рейдерським захопленням 
земель державної власності на тери-
торії Шарівської сільської ради Білоку-
ракинського району Луганської області.

До Білокуракинської районної ради 
надійшло клопотання Білокуракинської 
районної державної адміністрації Лу-
ганської області від 23.05.2018 №02-
18/1126 щодо розгляду на сесії Білоку-
ракинської районної ради питання про 
недопущення рейдерських захватів зе-
мель державної власності на території 
Шарівської сільської ради Луганської 
області. До Білокуракинської районної 
державної адміністрації Луганської об-
ласті неодноразово зверталися меш-
канці села Шарівка Білокуракинського 
району з приводу того, що в період з ли-
стопада 2017 року по квітень 2018 року 

на території Шарівської сільської ради 
Білокуракинського району фермерсь-
ким господарством «Застава-2010» Но-
вопсковського району, директором якого 
є Дєточка Юрій Анатолійович, незакон-
но захоплено та розорано 20 земельних 
ділянок сільськогосподарського призна-
чення площею 151,48 га.

Більшість земельних ділянок розта-
шовано в безпосередній близькості до 
села Шарівка і використовувалися меш-
канцями для випасання корів. Під час 
незаконної обробки землі було знищено 
велику кількість багатолітніх трав, ча-
гарників, дерев, а також нір байбаків, які 
занесені до Червоної книги України, чим 
завдано значної шкоди навколишньому 
природному середовищу.

18.04.2018 року відбувся схід грома-
дян, за підсумками якого Шарівською 
сільською радою направлено до Білоку-
ракинської райдержадміністрації листа 
від 18.04.2018 №123 з підписами 71-го 
мешканця села Шарівка з проханням 
вжити заходів, щодо припинення рей-
дерських захватів земель державної 
власності підприємством ФГ «Заста-
ва-2010» (додається).

В подальшому, на розорані землі по-
садовими особами головного управ-
ління Держгеокадастру в Луганській 
області надавались дозволи на розроб-
ку відповідних проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок по 
Шарівській сільській раді 11-ти грома-
дянам, які не є місцевими мешканцями 
та фактично не зможуть вести особи-
сте селянське господарство на відве-
дених землях, як це передбачено чин-
ним законодавством України, в зв’язку 
з чим в діях посадових осіб Головного 
управління Держгеокадастру у Лугансь-
кій області може вбачатися корупційна 
складова. Земельні ділянки оформлю-
ються за ініціативою ФГ «Застава-2010» 
з подальшою передачею вказаному під-
приємству в оренду.

За фактом самовільного зайняття 
земель на території Шарівської сіль-
ської ради Білокуракинського району 
Луганської області Білокуракинським 

відділом поліції ГУНП України в Луган-
ській області розпочато досудове роз-
слідування за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 
197-1 КК України. Під час огляду місця 
злочину працівниками поліції було вилу-
чено З трактори, причеп, 2 бензопили, 2 
сокири, які належать ФГ «Застава-2010».

Під час слідства встановлено ма-
теріальні збитки, заподіяні державі від 
незаконного захоплення землі, у розмірі 
172773 грн. без урахування шкоди, за-
подіяній навколишньому природному 
середовищу.

Крім того, незаконно розорані зем-
лі розташовані безпосередньо вздовж 
Державного кордону України з Російсь-
кою Федерацією, що ускладнює несен-
ня служби прикордонниками по охороні 
Державного кордону.

Факт самовільного зайняття земель-
них ділянок ФГ «Застава-2010» викли-
кав суспільний негативний резонанс се-
ред місцевого населення та призводить 
до дискредитації авторитету державної 
влади.

Депутати Білокуракинської районної 
ради звертаються до Вас:
- не допустити незаконний безпреце-

дентний перерозподіл вказаних у звер-
ненні земель;
- провести невідкладні заходи щодо 

недопущення рейдерських захватів зе-
мель державної власності на території 
Шарівської сільської ради Білокуракин-
ського району Луганської області;

- вжити заходи щодо недопущення 
можливого зловживання службовим 
становищем посадовими особами Го-
ловного управління Держгеокадастру у 
Луганській області під час розподілу зе-
мель державної власності;

- не допустити дестабілізацію ситуації 
в нашому прикордонному районі, з ура-
хуванням думки громадськості.

Прийнято на 32 сесії Білокуракинської 
районної ради 7 скликання 01.06.2018 
року.

За матеріалами сайту
Білокуракинської райради

БІЛОКУРАКИНСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
01.06.2018 №32/11 смт Білокуракине

Про внесення доповнення до 
переліку нерухомого майна 

спільної власності територіаль-
них громад сіл, селищ Білокура-
кинського району, яке може бути 

передано в оренду у 2018 році

Відповідно до пункту 4 статті 7 Зако-

ну України «Про оренду державного та 
комунального майна», пункту 4.3. Поло-
ження про оренду майна спільної влас-
ності територіальних громад сіл, селищ 
Білокуракинського району, затвердже-
ного рішенням Білокуракинської район-
ної ради від 22.10.2014 №42/7 районна 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до переліку 

нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Біло-
куракинського району, яке може бути 
передано в оренду у 2018 році, за-

твердженого рішенням районної ради 
від 26.02.2018 №30/14, згідно додатку.

2. Опублікувати даний перелік в рай-
онній газеті «Життя Білокуракинщини» 
та на офіційному сайті районної ради.

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунальної 
власності, будівництва, житлово-кому-
нального господарства, транспорту та 
зв’язку.

Голова районної ради 
К.І.БОНДАРЕНКО

За матеріалами сайту
Білокуракинської райради

№ з/п Найменування нерухомого 
майна

Площа 
м2

Адреса Орендодавець 
(балансоутримувач)

Контакт -
ний теле-

фон
1. Приміщення 1-25 (кабінети) на 1 

поверсі будівлі відділення віднов-
лювального лікування Білокура-
кинської ЦРЛ

18,0 смт Білокуракине, вул. Цен-
тральна, буд. 72

Білокуракинська ЦРЛ 2-10-92

2. Приміщення 1-24 (кабінети) на 1 
поверсі будівлі відділення віднов-
лювального лікування Білокура-
кинської ЦРЛ

13,9 смт Білокуракине, вул. Цен-
тральна, буд. 72

Білокуракинська ЦРЛ 2-10-92

3. Приміщення 1-9 (кабінети) будівлі 
залу засідань Білокуракинської 
ЦРЛ

смт Білокуракине, вул. Цен-
тральна, буд. 72

Білокуракинська ЦРЛ 2-10-92

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради С.А.Косяченко
За матеріалами сайту Білокуракинської райради

Додаток до Рішення районної ради від 01.06.2018 року №32/11
ПЕРЕЛІК

нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білокуракинського району, 
яке може бути передано в оренду у 2018 році

Білокуракинська селищна рада 
разом з активними жителями 
громади запроваджує акцію, яка 
триватиме до 15 вересня 2018 
року, присвячену Дню селища 
Білокуракине, «ЗРОБИ ПОДА-
РУНОК РІДНОМУ СЕЛИЩУ! - та 
запрошує всіх: сільгосптоварови-
робників, підприємців, громадсь-
кі організації, чиновників, всіх не-
байдужих громадян долучитися 
до цієї благородної справи, зро-
бити свій хоч маленький внесок 
(гойдалку, пісочницю, лавку, аль-
танку тощо) для розвитку селища, 
добробуту наших діток та благо-
устрою території громади. Креа-
тивні ідеї вітаються! Можливо у 
вас є креативні ідеї?! Чекаємо на 
ваші пропозиції.

Всіх учасників акції буде відзна-
чено на Дні селища - 2018. Довід-
ки за телефонами: 2-19-23, 2-11-
34.

Виконком Білокуракинської 
селищної ради

Увага: запрошуємо 
до участі в акції 

«Зроби подарунок 
рідному селищу»
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У травні, коли розквітають яскраві 
квіти і дзвенить пташиний спів, теплий 
весняний вітер приносить до нас свято 
Останнього дзвоника. Це чудова шкіль-
на традиція, тепле родинне свято, у яко-
му переплелись радість і смуток, спога-
ди і мрії, дитинство і юність. 30 травня 
у 18 навчальних закладах Білокура-
кинщини пролунали останні дзвоники, 
сповістивши школярів про закінчення 
навчального року.

Шкільне подвір’я Білокуракинської 
ЗОШ №1 буяє зеленню, на ньому в 
останній день 2017-2018 навчального 
року зібралося чимало людей. Серед 
них школярі, їх батьки, родичі, педагоги, 
односельці, запрошені гості. Внесений 
державний Прапор України. Запрошені 
випускники-одинадцятикласники з їх 

класними керівниками. З вітальним сло-
вом до учасників урочистостей зверну-
лася директор школи О.Г.Вашура. Слід 
зазначити, що вихованці Білокуракин-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 наполегливо на-
вчалися, показали високі ре¬зультати 
на шкільних олімпіадах, у творчих кон-
курсах, спортивних змаганнях. Тож від-
булося нагородження найкращих учнів 
похвальними листами.

Завітав сказати своє напутнє сло-
во присутнім школярам, подякувати їх 
наставникам та батькам за виховання 
молодого, перспективного покоління 
рідного Білокуракинського краю перший 

заступник голови райдержадміністрації 
С.В.Щебетенко.

Дитинство завжди житиме у школі, 
хоча й пролітають за роками роки, та 
гамір дітей там не стихне ніколи, бо 
поруч зі старшими є малюки. Першо-
класники подарували свої привітання та 
гарний настрій. У свою чергу випускни-
ки подякували педагогічному колективу 
школи й батькам віночком теплих слів, 
віршами і піснями, на згадку про шкільні 
роки вручили всім квіти.

Коли пролунав останній дзвоник, 
надія і радість переплелися в душах ви-
пускників та їхніх батьків. Скільки було 

в ньому спогадів, мрій і сподівань... Як 
символ прощання зі школою одинадця-
тикласники випустили в небо повітряні 
кульки.

Подібні свята Останнього дзвоника 
відбулись у всіх школах району. А вве-
чері на всіх випускників Білокуракин-
ського району та Білокуракинської ОТГ 
чекав Зірковий бал, щоб востаннє прой-
тись дорогою дитинства. Тому що на-
ступного дня у випускників відкриється 
нова сторінка під назвою «Доросле жит-
тя». Вони - молоді і талановиті почнуть 
самостійно приймати свідомі рішення, 
здобувати досвід, власними силами 
і здібностями будувати своє щасливе 
майбутнє. Тож хотілося б побажати ви-
пускникам знайти власну життєву сте-
жину і стати гідними громадянами нашої 
держави.

За матеріалами «ЖБ»
№42 від 09.06.2018 року

Срібний дзвоник кличе в літо

У рамках святкування 80-річчя від Дня 
утворення Луганської області в Сєвєро-
донецьку відбулася низка святкових 
урочистостей «Луганщина - це Україна!» 
Безпосередню участь у святі взяла й 
делегація Білокуракинського району та 
Білокуракинської ОТГ. Місцеві та числен-
ні гості Сєвєродонецька занурилися у ка-
лейдоскоп різноманітних заходів.

Так, на майданчику біля Льодового Па-
лацу відбувся театралізований виступ 
Луганського обласного козачого кінного 
театру «За вільну Україну, за свій коха-
ний край!» Історія розповідає про юного 
козака, який своїм вмінням та вправністю 
їзди на коні, завойовував серце коханої. 
Дорослі та малеча були в захваті від 
видовищного дійства артистів, вбраних 
в українські національні костюми із ша-
блями в руках та від граціозних струнких 
коней, які демонстрували свою майстер-
ність.

Також під час свята на площі Перемоги 
у Сєвєродонецьку був організований па-
рад шкільних автобусів. Від традиційного 
жовтого кольору сьогодні їх відрізняли 
яскраві та кольорові графічні малюнки. 
Кожен район та об’єднана територіаль-
на громада області зобразила на авто-
бусі дивовижну природу рідного краю, її 
краєвиди, донбаський степ та цікавий 
світ флори і фауни Луганщини.

Особливою подією цього дня стало 
встановлення національного танцюваль-
ного рекорду. Більше 80 хореографічних 
колективів одночасно виконали українсь-
кий танець. Цей факт урочисто зафіксу-
вала представник Книги рекордів України, 
радник міністра культури України, народ-
на артистка Анжеліка Рудницька.

«Це було надзвичайно, неймовірно, 
фантастично! - поділилася своїми вра-
женнями одразу після виконання Ан-
желіка Рудницька. – Я з величезним за-
доволенням повідомляю: національний 
рекорд України зафіксовано. Мало бути 
80 колективів, але вирішили, що треба 
іще трішечки - і нас сьогодні 83! Вітаю 
всіх учасників рекорду! Луганщина і вся 

Україна пишається кожним із вас». 
У підготовці танцю-рекордсмену взяли 

участь хореографічні колективи з усіх 
підконтрольних українській владі міст і 
районів Луганської області. Близько пів-
року знадобилося організаторам та учас-
никам для підготовки наймасштабнішого 
номеру. Композитор, художній керівник 
ансамблю пісні і танцю «Радани» Луган-
ської обласної філармонії Ілля Ханенко 
спеціально написав музику. Виконали 
хореографічну постановку головний ба-
летмейстер Луганського обласного ака-
демічного музично-драматичного театру 
Ірина Сєрікова та режисер-постановник 
Алла Жуля. Колективи розучували рухи 
та репетирували дистанційно, готували 
костюми - вишивані сорочки. Цього дня, 
зібравшись на площі Перемоги, молодим 
танцівникам вдалося вразити глядачів 
справжнім яскравим шоу.

На завершення події дипломами за 
встановлення рекорду України в кате-
горії «Благодійна діяльність та масові 
заходи» за одночасне виконання україн-
ського народного танцю з найбільшою 
кількістю хореографічних колективів з 
міст і районів Луганської області було 
нагороджено: Луганську обласну дер-
жавну адміністрацію - обласну військо-
во-цивільну адміністрацію, Управління 
культури, національностей та релігій 
ЛОДА, Департамент освіти і науки ЛОДА, 
Асоціацію працівників та аматорів сфери 
культури Луганської області «Український 
культурний простір Луганщини», м. Ли-
сичанськ. м. Рубіжне, м. Сєвєродонецьк, 
Біловодську селищну раду об’єднаної 
територіальної громади, Білокуракинсь-
кий район, Білокуракинську селищну те-
риторіальну громаду, Кремінський район, 
Марківський район, Міловський район, 
Новоайдарський район, Новопсковський 
район, Попаснянський район, Сватівсь-
кий район, Станично-Луганський район, 
Старобільський район, Троїцький район, 
Троїцьку селищну раду об’єднаної тери-
торіальної громади, балет Луганського 

обласного академічного музично-драма-
тичного театру.

У сквері у районі площі Перемоги на 
малій сцені була розташована «Територія 
розваг», де були представлені дитячі ро-
зважальні програми, зона сімейного від-
починку та дитяче містечко атракціонів. 
Поціновувачі культури насолодилися 
низкою тематичних експозицій, розта-
шованих під відкритим небом. Знайшли 
прихильників виставка майстрів декора-
тивно-вжиткового та образотворчого мис-
тецтва «Невичерпні таланти Луганщини», 
виставка-продаж сувенірної продукції 
переможців обласного конкурсу «Сим-
вол Луганщини», творів учнів художніх 
шкіл Сєвєродонецька, різноманітні май-
стер-класи, виставка «Гордість твоя, Лу-
ганщино!» та обласний проект фотозона 
«With love from Lugansk region», де кожен 
бажаючий зміг зроби¬ти світлину на згад-
ку. Поряд захоплював своєю різноманітні-
стю «Медіа-вернісаж» - фестиваль преси, 
зібраної з усіх куточків Луганської області.

З головної сцени з величним святом 
80-річчям Луганщини її жителів від імені 
голови Луганської обласної держав-
ної адміністрації - керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації Юрія 
Гарбуза привітав його заступник Юрій 
Клименко. Зокрема, у зверненні очіль-
ника області наголошено: «Луганщина 

- це край не тільки величної історії, а й 
успішного майбутнього, запорукою якого 
є потужний людський потенціал. На цих 
одвічно українських землях живий дух 
козацтва, важкої селянської праці і не-
виліковна травма Голодомору, груповий 
подвиг шахтарів і промисловців, досяг-
нення науковців, митців і спортсменів. 
Ми обов’язково відновимо нашу єдність 
і славу, повернемо гордість називатися 
луганчанами і станемо справжнім місцем 
відродження України!»

Слід відзначити, що цього дня знані 
луганчани отримали державні нагороди 
та обласні відзнаки. Так, згідно з Указом 
Президента України Петра Порошенка 
директор Білокуракинського професій-
ного аграрного ліцею Олег Турчанніков 
нагороджений медаллю «За працю і зви-
тягу». Подяку Прем’єр-міністра України 
отримав оператор обробки зерна ПП 
«Сільськогосподарська виробнича фірма 
«Агро» Білокуракинського району Євген 
Ткаченко. Багато діячів Луганщини отри-

мали почесні грамоти та листи подяки 
облдержадміністрації.

У відео-поздоровленнях луганчан щиро 
вітали голова Львівської обласної ради 
Олександр Ганущин та голови Одеської, 
Херсонської, Сумської й Закарпатської 
облдержадміністрацій - Максим Степа-
нов, Андрій Гордєєв, Микола Клочко, Ген-
надій Москаль.

Звичайно, на всіх очікувала багата на 
сюрпризи музична частина свята. Це фе-
стивальна програма за участю аматор-
ських колективів міст та районів області 
«Вільні. Щирі. Талановиті» і фінал облас-
ної культурно-мистецької акції «Українсь-
кий формат», і концерт гурту «БеZМеЖ» 
Луганської обласної філармонії, а також 
яскраве лазерне шоу. В рамках концерт-
ної програми свої неперевершені висту-
пи продемонструвала й артисти від Біло-
куракинщини Анжеліка Сінєльнікова, тріо 
Максим Проценко, Анжеліка Сінєльніко-

ва та Катерина Дроздова, танцювальний 
колектив «Конфеті-dance» (керівник Оль-
га Лисиця), які отримали дипломи Управ-
ління культури, національностей та релі-
гій Луганської облдержадміністрації за 
участь у щорічному відкритому обласно-
му фестивалі «Луганщина - це Україна!», 
патріотичне виховання молодого поколін-
ня, активну громадянську позицію. Хоре-
ографічний колектив «Грація» (керівник 
Світлана Ткаченко) також нагородили ди-
пломом Управління культури, національ-
ностей та релігій Луганської облдержад-
міністрації, як учасників рекорду України 
з одночасного виконання українського 
танцю до 80-річчя Луганської області

Разом з луганчанами 80-річчя святку-
вали і почесні гості - заслужені артистки 
України Анжеліка Рудницька та Ярослава 
Руденко, учасник «Євробачення-2017» 
гурт «G-ART» та рок-гурт «Без обме-
жень», які підготували у подарунок свої 
кращі виступи.

За матеріалами «ЖБ»
№42 від 09.06.2018 року

Луганщина – це Україна
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Безпека громадян - найголовніше 
завдання. Тому створення Центрів 
безпеки громадян - це вже зовсім нова 
якість послуги, яку надає ДСНС на рівні 
громади. Це можливість і спроможність 
громади повноцінно убезпечити життя 
своїх мешканців. Це комплексний підхід 
- у кожному такому Центрі буде розміще-
но пожежне депо, кабінет дільничного 
офіцера поліції, за необхідності ФАП.

На території Білокуракинської ОТГ ще 
в 2017 році підіймалася тема створен-
ня Центру безпеки громадян у селі Ку-
рячівка, адже цей населений пункт зна-
ходиться у самому серці громади і має 
доступ до майже всіх віддалених сіл 
ОТП. На сьогоднішній день вже виділе-
на земельна ділянка для побудови Цен-
тру, є всі необхідні умови: постачання 
електроенергії, телефонний зв’язок, на-
лагоджене водопостачання, але коштів 
на кошторис та будівництво не виділено.

«В Україні відбувається реформуван-
ня багатьох сфер суспільного життя. 
Однією із важливих змін є реформуван-
ня в сфері забезпечення безпеки жит-
тєдіяльності громадян та правопоряд-
ку в умовах децентралізації влади, що 
передбачає розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування, у 
тому числі у сфері забезпечення безпе-
ки життєдіяльності громадян та право-
порядку. Задля фінансування заходів, 
що будуть сприяти реалізації рефор-
мування у сфері забезпечення безпеки 
життєдіяльності громадян та правопо-
рядку, потрібна насамперед мобілізація 
коштів місцевих бюджетів, але важливу 
роль буде мати також підтримка з дер-
жавного бюджету. Результатами ре-
алізації заходів реформування стане: 
забезпечення належного рівня безпеки 
життєдіяльності населення; створен-
ня ефективної системи запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 
удосконалення системи реагування на 
пожежі, надзвичайні ситуації та інші не-
безпечні події, скорочення часу прибут-
тя пожежно-рятувальних підрозділів до 
місця виклику; більш вагоме залучен-
ня органів місцевого самоврядування 
до управління кризовими ситуаціями; 
зменшення економічних збитків у разі 
виникнення кризових ситуацій. А як всім 
відомо швидкість і якість роботи ДСНС 

- це те, що може врятувати життя на-
шим громадянам», - наголосив заступ-
ник начальника Білокуракинського МРВ 
ГУ ДСНС України у Луганській області 
А.І.Тєльнов під час брифінгу зі ЗМІ.

У свою чергу спеціаліст з благоустрою 
та екологічної безпеки Білокуракинсь-
кої ОТГ С.І.Рожко зазначив: «Звичайно, 
створення Центру безпеки в нашій гро-
маді - це необхідність, адже відстань між 
населеними пунктами досить велика і 

якщо щось трапиться, працівники ДСНС 
не завжди можуть вчасно прибути на 
місце події, навіть якщо вони спрацюють 
дуже оперативно. Головною метою да-
ного центру є організувати комплексну 
модель забезпечення безпеки на рівні 
громади, яка дозволить задовольнити 
базові потреби кожного громадянина 
щодо безпеки, підняття культури безпе-
ки на новий рівень, розвиток культури 
готовності та взаємовідповідальності. 
Так, зараз існує проблема в виділенні 
коштів, яка, сподіваємося, найближчим 
часом буде вирішена. Адже починати 
будувати потрібно вже сьогодні».

Центр безпеки сприятиме створенню 
сучасної ефективної системи запобі-
гання надзвичайним ситуаціям та про-
філактики пожежам. Чи буде створено 
і коли саме розпочнеться будівництво 
об’єкту в с. Курячівка Білокуракинської 
ОТГ, питання залишається відкритим.

За матеріалами газети «ЖБ»
№42 від 09.06.2018 року

Чи буде створено Центр безпеки громадян в Білокуракинській ОТГ?

Нещодавно в залі засідань Білокура-
кинської ОТГ відбувся тренінг на тему 
«Децентралізація влади та інші актуаль-
ні реформи. Місцеве самоврядування». 
Тренер Ярослав Максимчук розповів 
депутатам із Партії «Блок П.Порошенка 
«Солідарність», працівникам місцевих 
осередків Партії та активістам селища 
більше про медичну, освітню, пенсійну 
реформи, а також про чи не найбільш 
масштабну та актуальну для України - 
реформу децентралізації влади.

Учасники тренінгу мали можливість 
отримати доступну інформацію про ак-

туальні реформи, почути про досвід ін-
ших областей та країн у їх впровадженні, 
поділитися власними спостереженнями.

За словами Ярослава Максимчука, на 
тренінгу розбирають труднощі, з якими 
стикаються депутати місцевих рад та 
голови ОТГ у реалізації реформ: «Важ-
ливо, аби на прикладі успішних та ак-
тивних громад донести інформацію, що 
в першу чергу саме від місцевих депу-
татів залежить реалізація реформ», - 
прокоментував Ярослав Максимчук.

Хочеться зазначити, що шлях реформ 
завжди непростий, він викликає чима-

ло несприйняття і критики в багатьох 
громадян, але через нього пройшли усі 
нині успішні країни світу. Україна також 
прагне потрапити до їх числа, а тому 
сьогодні вкрай важливо змінити нині 
діючу систему в багатьох галузях.

«Кожен житель села чи міста має пра-
во на сучасну медицину й освіту, доступ-
ні та якісні адміністративні, комунальні, 
соціальні послуги, гарні дороги, чисті 
й освітлені вулиці. Але люди можуть 
впливати на якість цих послуг лише тоді, 
коли відповідальні за їх надання зна-
ходяться близько. Зараз в Україні від-

бувається децентралізація - передача 
повноважень та фінансів від державної 
влади якнайближче до людей. Прове-
дений тренінг дозволив нам глибше 
вникнути в суть реформ та впевнитися, 
що вони насправді дієві», - каже поміч-
ник керівника громадської приймальні 
народного депутата В.Курила Наталя 
Хмеленко. Сподіваємося, що розглянуті 
реформи будуть із успіхом втілені в ре-
альність та зроблять життя наших гро-
мадян справді кращим.

За матеріалами «ЖБ»
№42 від 09.06.2018 року

«Децентралізація влади та інші актуальні реформи. Місцеве самоврядування»

Днями в Білокуракинському Будинку 
дитячої та юнацької творчості відбувся 
районний концерт-фестиваль, присвя-
чений 80-й річниці від дня утворення 
Луганської області та 95-й річниці утво-
рення Білокуракинського району. Біло-
куракинський район - унікальне місце з 
унікальними мешканцями. Тут живуть 
творчі люди, які своїми здобутками як на 
культурній ниві, так і у великому спорті 
та інших галузях роблять Білокуракин-
щину відомою не лише в області, але і 
в країні.

Відкрила фестиваль ведуча Катери-
на Дроздова, яка запросила на сцену 
голову районної ради К.І.Бондаренка 

та заступника голови Білокуракинської 
ОТГ Д.А.Шутя. Почесні гості привітали 
присутніх з визначними датами та поба-
жали всім нам мирного неба.

Потім ведуча Ніна Ланіна запросила 
на сцену вокальний ансамбль «Гарний 
настрій», Анну Ромасюк і Анастасію 
Нікіфорову з піснею «Селище моє», на-
ступним із потужним номером виступив 
хор Білокуракинської ЗОШ №1. Гар-
ного настрою додали присутнім учас-
ники святкового концерту-фестивалю: 
вокальні ансамблі «Гармонія» (Коно-
плянівський СК), «Чарівниця» (Луб’ян-
ський СК), «Струмочок» (Дем’янівсь-
кий СК), «Криниченька» (Шарівський 
СК), «Гарні дівчата» (Лизинський СБК), 
«Журавка»(Павлівський СБК), «Водо-
грай» (Паньківський СК), «Оксамит» 
(Заїківський СК); народні вокальні ан-
самблі «Вербиченька» (Бунчуківський 
СБК), «Слобожани» (Павлівський СБК) 
та «Заїчанка» (Заїківський СК), народ-
ний фольклорний ансамбль «Береги-
ня» (Цілуйківський СК). Неперевершено 
виступили Б.Рой (Нещеретівський СБК), 

А.Васильченко та К.Івченко (Паньківсь-
кий СК), Ю.Гряк, Т.Моргунова та тріо 
«Веселі дзвіночки» (Лозно-Олексан-
дрівський СБК), А.Іванкова (Попівський 
СК), С.Перелигіна (Шарівський СБК), 
А.Зіброва (Гладківський СК), Н.Курдю-
кова, К.Бунчужна та І.Ведмеденко 
(Олексіївський СБК), дует Овчаренків 
(Просторівський СБК), Д.Остапенко 
(Тимошанський СБК), О.Брусенко (Бун-
чуківський СБК), дует В.Світличної та 
С.Стогнієвої (Заїківський СК), дует «Ме-
лодія» (Луб’янський СК), Т.Журба (Не-
щеретівський СБК), Д.Пономарьова та 
Т.Ніконова (Мирненський СБК), М.Хри-
пун (Шапарівський СК). Сподобалися 

присутнім співочий номер вокального 
ансамблю «Білі роси» разом з Д.Оста-
пенко та Н.Грекова (Тимошинський 
СБК), хореографічні постановки танцю-
вальних колективів Конфетті-dance РБК, 
«Дем’яночка», «Тандем» (Паньківський 
СК).

Своїми чудовими виступами, своєю 
емоційністю виконання, артистам вда-
лося зачарувати всіх, тому, затамував-
ши подих, слухачі насолоджувалися чу-
довим співом, а після кожного виступу 
щедро нагороджували артистів опле-
сками. Всі учасники були нагороджені 
подяками та кубками.

За матеріалами «ЖБ»
№42 від 09.06.2018 року

Білокуракинщина славиться своїми талантами

ОТГ Луганщини намагаються створи-
ти нові туристичні маршрути та придати 
Луганщині нове обличчя «Луганщина ту-
ристична!»

Білокуракинська ОТГ в 2017 році ро-
зробила та затвердила Стратегію ро-
звитку Білокуракинської ОТГ та План 
реалізації Стратегії розвитку Білокура-
кинської об’єднаної територіальної гро-
мади на 2017-2019 роки.

Даними документами розроблено 

технічне завдання до проекту D.2.3.1. 
«Створення екскурсійних маршрутів до 
7 чудес Білокуракинщини».

Очікувані результати:
1. Створення туристичних маршрутів 

Білокуракинської ОТГ до 7 чудес Біло-
куракинщини;

2. Включення 7 чудес Білокуракинщи-
ни до переліку українських віртуальних 
туристичних маршрутів.

Серед 7 чудес Білокуракинської ОТГ - 
Луб’янські камені. Висота деяких з них 
сягає шести метрів, а це майже двопо-
верховий будинок ще в 1970-х роках тут 
поміж каменями були підземні ходи, які 
вели в бік найбільшого в Білокуракин-
ському районі кургану, що й нині знахо-
диться в кількох сотнях метрів від цих 
велетенських брил. Часто люди прихо-
дять сюди в часи дозвілля, милуватися 
навколишньою природою, різнобарв-
ним камінням та фотографуватись біля 
величезних брил...

Білокуракинщина 
туристична

Літо – час шкільних канікул, коли діти 
відкривають світ і себе в цьому світі. Літо 
в роботі Олександропільської бібліо-
теки – час творчості, фантазії та ак-
тивізації всіх форм роботи. Організація 
літнього відпочинку дітей – традиційне 
направлення діяльності бібліотеки села. 
Бібліотека не порожня. Дітлахи прихо-
дять сюди із задоволенням і знаходять 
тут багато різних цікавих справ і занять.

Перший день канікул у юних олек-
сандропільців розпочався на свіжому 
повітрі в «Еко-бібліотеці». Діти із задо-
воленням читали вголос улюблені каз-
ки, переглянули яскраві книжки, взяли 
участь у літературно-казковій вікторині 
«Скринька казок».

Олександропільська бібліотека запро-
шує хлопчиків і дівчаток взяти участь в 
акції «Літо прийшло: часу не гай – книги 

читай!»
П р о т я -

гом літньо-
го періоду  в 
бібліотеці ви 
зможете  гар-
но відпочити, 
відправитися 
в захоплюючу 
подорож по 
сторінках улю-
блених книг, 
поспілкуватися з однолітками, пограти 
в пізнавальні ігри, виготовляти іграшки, 
малювати тощо. При бібліотеці працює 
«Книжкова лікарня», де ви зможете до-
помогти  ремонтувати пошкоджені книж-
ки та журнали. Наша мета - показати 
дітям, що бібліотека не тільки «дім» книг, 
але і територія захоплюючих і веселих 
«подорожей». В бібліотеці завжди чека-
ють зустрічі з читачами.

За матеріалами сайту
Білокуракинської ОТГ

Канікули 
в «Еко-бібліотеці»
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30-го травня на Білокуракинщині для 
випускників шкіл району пройшов «Зір-
ковий бал». Серед випускників Біло-
куракинської ЗОШ №1 були і учасниці 
танцювального колективу «Грація», для 
яких це не тільки останній дзвоник, а й 
останній танок.

Пригадуєте в дитинстві це почуття? 
Таке незабутнє почуття, яке ні з чим не 
зрівняти, коли ти одночасно відчуваєш 
свободу, безтурботність, допитливість і 
безмежну енергію. Як хочеться поверну-
тися туди, в наше дитинство.

Перші кроки…

Вони такі незабутні. Та найцікавіші, 
маленькі крочки до танцю. Адже та-
нець - це непросто мистецтво, це мрії і 
сподівання, це рух і пластика…

Танец – это музыка живая…
И недаром люди говорят:
Танцовщица – воплощенье рая.
В танце мир с гармонией царят.
Та про це пізніше. А одинадцять років 

поспіль вони поспішали на сцену, одяг-
нені в свої перші червоні у горошок 
платтячка та з хвостиками на голові, 
такі кумедні дівчаточка. Навіть не заду-
муючись про те, що в майбутньому на 
них чекає успіх на незліченних сценах. А 
ось вони на Новорічному святі – зелені 
ялиночки з різнокольоровими кульками. 
Це Анютка з блакитними очима, де різ-
нобарв’я кольорів запалювало блиск в 
її очах, а потім дарувало привід для по-
смішки. Поряд з нею така ж світловоло-
са і Настуся, приваблива Януся. А ось… 
Та стільки ж вас. «Бувало ладу не даси 
з вами», - говорила керівник Світлана 

Анатоліївна Ткаченко. Бо комусь хотіло-
ся навіть побешкетувати, заважаючи 
іншим. Мабуть тому й назву таку дала 
своїм вихованцям «Непоседы».

Невдовзі танцювальний колектив 
«Непоседы» почали займатися разом з 
танцювальним колективом «Грація», де 
керівником була Ольга Володимирів-
на Норіцина. Дівчатка підростали і вже 
своєю юною пристрастю до танцю про-
довжували підкорювати серця глядачів 
та приваблювати своїм витвором мис-
тецтва.

Життя іде і щось змінюється. Мабуть, 
такою є воля долі. «Грація» зостається 
без керівника. Та хіба можна дитячі без-
невинні душі залишити напризволяще. 
І Світлана Анатоліївна бере під мате-
ринське крило своїх перших улюблен-
ців, щоб не скривдити юні серця, щоб 
не опустилися руки у маленьких зірочок, 
щоб не втратили віру у своє бажання. 
Адже «Грація», будучи завжди лідерами, 
була і є гордістю нашого району, насоло-

дою кожного глядача. Багато учасниць 
колективу вже пішли зі шкільної лави у 
доросле самостійне життя. А ті, що за-
лишилися, на великій сцені подарували 
свій останній танець.

Красиві і граціозні, чарівні та щирі – 
Поліна Ткаченко, Каріна Григоренко, 
Ірина Солошенко, Анастасія Дубова, 
Дар’я Горбатенко, Анна Ромасюк, Ана-
стасія Нікіфорова, Яна Ігітян, Наталія 
Григоренко, Анастасія Чередніченко.

Ніна Ланіна
За матеріалами спільноти

Білокуракинський РБК

Серед випускниць 2018 - учасниці 
танцþвального колективу Грація

8 червня в Білокуракинській ЗОШ№1 
пройшов випускний вечір в 9-х класах. 
На подвір’ї першої школи зібралися ви-
пускники 9-х класів, їхні батьки, друзі, 
запрошені гості. Цього року серед дев’я-
тих класів випускалось два – 9-А  клас 
– кл. керівник Козюкалова О.М. та 9-Б 
клас – кл. керівник Василенко В.І.

Ведучі свята Д.Віннік та А.Подкатілова 
відкрили свято. Прозвучав Гімн України. 
Першою зі святом привітала випуск-
ників дев’ятих класів директор школи 
Вашура Олена Григорівна:
- Зі святом сьогодні вас всіх – дев’я-

тикласників, тих, хто виховував, тих, хто 
прийшов розділити цю радість з нами, і 
тих, хто просто прийшов помилуватись 
такими вже дорослими нашими дітьми. 
Дійсно, дуже швидко плине час. Декому 
залишиться навчатись в школі лише два 
рочки, а дехто готовий покинути шкіль-
ну парту вже сьогодні. Бажаю кожному 
з вас вміти долати перешкоди і досяга-
ти будь-яких вершин. А я впевнена, що 
ви зможете це здійснити, адже першу 
вершину вже подолано – ви отримуєте 
свій перший документ про освіту. Тим, 
хто залишається, я бажаю наполегливо 
і вперто йти до мети, рухатись вперед. 
А хто йде зі школи – нехай доб’ється по-
ставленої перед собою мети. Вірю, що 
кожен з вас зможе цього досягти, адже 
над вами працював не один десяток 
майстрів. Кожен з них вкладав своє сер-
це. Від кожного ви брали його частин-
ку. Примножуйте ці якості. Пам’ятайте 
настанови вчителів, прислухайтесь до 
порад своїх батьків. Вітаю вас, мої любі 
із завершенням дев’ятого класу. Нехай 
ваш подальший шлях буде світлим, по-
руч завжди будуть рідні люди, які допо-

можуть і завжди вас підтримають.
Загалом свідоцтва про базову серед-

ню освіту отримали 43 випускники Біло-
куракинської ЗОШ№1. Одне свідоцтво 
з відзнакою за високі досягнення у на-
вчанні отримала Жердєва Олександра, 
випускниця 9-А класу. Також за активну 
життєву позицію, за участь в шкільних 
і позашкільних заходах були відзна-
чені і нагороджені грамотами деякі учні, 
зокрема: Максименко Артем, Звонок 
Анастасія, Григоренко Ангеліна, Лагун 
Аліна, Третяк Владислав. За активну 
участь у спортивному житті школи були 

нагороджені: Левченко Нікіта, Куденко 
Владислав, Константинова Дар’я. За 
високі спортивні досягнення в обласних 
та всеукраїнських змаганнях з футболу 
нагороджена Муравйова Анна, яка от-
римала нагороду від президента фут-
больного клубу «Кобра».

Після привітань і нагороджень ви-
пускники продемонстрували кілька но-
мерів, подякували вчителям і батькам. 
Так само і батьки виступили з номером, 
привітавши піснею своїх дітей і побажа-
ли їм всього найкращого в подальшому 
житті.

Наш кор.

Випускний вечір в 9-х класах Білокуракинської ЗОШ¹1

Електронна версія газети «Білокура-
кинський портал» набирає все більшої 
популярності серед білокуракинців. 
Досить неочікувано почали поступати 
схвальні відгуки щодо такої версії викла-
дення новин про Білокуракинщину. Бага-
то людей вже скачали перші 3-и номери 
газети «Білокуракинський портал», яка 
в мережі розповсюджується безкоштов-
но. Всі матеріали, що публікуються в га-
зеті, беруться із відкритих джерел, тобто 
- з різних сайтів та спільнот соціальних 
мереж. Деякі матеріали прислані кори-
стувачами на сайт Білокуракинський 
портал або його спільноти. Іноді кіль-
кість матеріалів занадто велика і тому 
не все вдається своєчасно опублікувати 
на 8 сторінках газети. Але, як показує 
практика, деякі люди надають перева-
гу саме газетному варіанту викладення 
інформації, коли всі матеріали зібрані 
в одному місці і їх можна прочитати та 
продивитись в одному номері газети. 
Тому газета «Білокуракинський портал» 
має більш архівну цінність, аніж надан-

ня свіжої та оперативної інформації. Бо 
змагатись в оперативності з електрон-
ними ЗМІ (Інтернет чи навіть телеба-
ченням) немає ні можливості, ні сенсу. 
Але як архівне джерело інформації про 
життя Білокуракинщини та її мешкан-
ців газета «Білокуракинський портал» 
є найбільш зручний та ефективний 
варіант викладення такої інформації. 
При цьому в газеті, як правило, викла-
дається інформація в дещо стислому 
вигляді, тому, якщо хтось хоче отримати 
більш повну інформацію або перегля-
нути фото та відео матеріали про ті чи 
інші події, які відбуваються на Білокура-
кинщині, той може відвідати відповідні 
сторінки Інтернет-ресурсів - Білокура-
кинських сайтів та спільнот в соц.мере-
жах, де і розміщується дана інформація.

До кожної статті в газеті Білокуракин-
ський портал, як правило, ставиться 
підпіс або посилання на відкрите дже-
рело, з якого і була взята та чи інша ін-
формація.

Скачування, перегляд та розповсюд-

ження електронної версії газети «Біло-
куракинський портал» є абсолютно 
безкоштовним і навіть рекомендуєть-
ся для розповсюдження на території 
Білокуракинського району Луганської 
області задля найбільш повного задово-
лення потреб жителів Білокуракинщини 
в інформації про життя людей - жителів 
Білокуракинської громади та району.

Газета «Білокуракинський портал» є 
незалежним виданням та видається 
власними силами і за власний кошт ад-
міністрацією сайту «Білокуракинський 
портал».

Якщо даний ресурс стане ще більш 
популярним серед жителів Білокуракин-
ського району і якщо буде попит на дру-
ковану версію газети «Білокуракинський 
портал» (а такі пропозиції вже надходи-
ли), то в подальшому можливий вихід 
газети саме в друкованому вигляді (для 
цього БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ ПОРТАЛ 
ШУКАЄ СПОНСОРІВ!!!).

Адміністрація «Білокуракинського 
порталу» пропонує всім бажаючим, а 

також творчим людям Білокуракинсь-
кого району долучитись до наповнен-
ня газети «Білокуракинський портал» і 
надсилати свої творчі доробки (статті, 
оповідання, вірші та ін.) в електронному 
вигляді до спільнот «Білокуракинський 
портал» в соціальних мережах (через 
зворотній зв’язок та повідомлення ад-
міністрації) або на електронну адре-
су: bilokurakyne@gmail.com. Тематика 
творів та дописів може бути абсолютно 
різною. Це можуть бути статті на со-
ціальні, політичні, економічні теми, обго-
ворення дій або бездіяльності місцевої 
влади, різних чиновників, зауваження та 
пропозиції у вирішенні тих чи інших про-
блем в селищі Білокуракине чи Білоку-
ракинському районі, висвітлення різних 
суспільних подій, аналітичні та пізна-
вальні статті, оповіді, різні дискусійні 
теми і таке інше. Після розгляду ваших 
робіт (листів, повідомлень, коментарів) 
адміністрацією вони обов’язково бу-
дуть додані в електронну версію газети 
«Білокуракинський портал» уже в най-
ближчих випусках.

Редакція газети
«Білокуракинський Портал»

ГÀЗЕТÀ «БІЛОКУРÀКÈНСÜКÈÉ ÏОРТÀЛ»
НÀБÈРÀª ВСЕ БІЛÜШО¯ ÏОÏУЛЯРНОСТІ!
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27 травня 2018 
року, в день Святої 
Трійці (П’ятидесят-
ниці), в Свято-Ти-
хонівському храмі 
смт Білокуракине 
рано вранці перед-
звін повідомив віру-
ючим про початок в 
храмі святкового бо-

гослужіння. І вони з великою радістю і 
хвилюванням поспішили в свою духов-
ною обитель - парафіяни храму, гості, 
паломники.

Парафіяни докладалися на аналої до 
особливо шанованої в нашому храмі іко-
ни Святої Трійці, щиро молилися, прося-
чи прощення за скоєні гріхи, підтримки 
і допомоги у вирішенні складних жит-
тєвих проблем, а також захисту і поря-
тунку від нападу ворогів, бід, страждань, 
кровопролиття, протистоянь, злоби, 
жорстокості, конфліктів. Кожен просив 
Святу Трійцю встановити в нашій дер-
жаві мир, порядок, злагоду і любов до 
ближнього.

Люди з розчуленням молилися, стави-
ли свічки своїм небесним покровителям, 

відчували величезну духовну радість. 
До великого свята народження Право-
славної Церкви наш храм змінився до 
невпізнання. Всі були просто зачаровані 
красою і пишністю встановленої части-
ни іконостасу. Про це подбав настоятель 
храму архімандрит Володимир. Його 
творча діяльність надихає прихожан на 
добрі справи, а їх не тільки в нашому 
храмі, але в усьому благочинні з кожним 
роком стає все більше і більше.

Та й сам духовний настрій в храмі був 
чудовий. Підлога його вся була всте-
лена свіжоскошеною зеленню, яка ви-
давала неповторний аромат. Храм був 
прикрашений великою кількістю живих 
квітів. Вони також були в руках багатьох 
присутніх на богослужінні, що створюва-
ло особливу урочистість свята.

Архімандрит Володимир (Могиль-
ний) - настоятель Свято-Тихонівського 
храму, благочинний Білокуракинського 
церковного округу очолив Божествен-
ну літургію. Проходила вона урочисто. 
Краса зелені і квітів в храмі, облачення 
священика зеленого кольору, хвилюючі 
душу піснеспіви церковного хору, тепло 
палаючих свічок примножували пиш-

ність і урочистість духовного свята. З 
особливим хвилюванням усі молилися 
за повернення в Україну мирних часів, 
просячи Владику Вседержителя напо-
умити ворогуючих, розтопити злобу в 
людських серцях і засіяти в них любов і 
взаєморозуміння.

Після закінчення Літургії була відслу-
жена Велика вечірня свята П’ятидесят-
ниці з читанням уклінних молитов.

Отець-настоятель оголосив Звер-
нення Священного Синоду Української 
Православної Церкви до єпископату, 
духовенства, чернецтва і мирянам з 
приводу ініціатив по «наданню автоке-
фалії в Україні». Потім він виголосив ко-
ротку проповідь і привітав усіх прихожан 

зі святом Святої Трійці.
Порадували присутніх вихованці 

недільної школи Свято-Тихонівського 
храму (керівник Е.Я.Подгайко). Вони 
виступили з короткою концертною про-
грамою, що прославляє Святу Трійцю.

Коли парафіяни підходили до хреста, 
кожному було вручено свіжий випуск 
єпархіальної газети «Сєвєродонецький 
благовісник».

Завершилися духовні торжества 
спільною трапезою, яка була приготов-
лена нашими парафіянами. Багато хто 
з людей пожертвували для неї посильну 
грошову і продуктову милостиню, за що 
отець-настоятель висловив сердечну 
подяку.

У день Святої Трійці архімандрит Воло-
димир (Могильний) здійснив водасвятні 
молебні в Свято-Петро-Павлівському 
храмі села Павлівка, в Свято-Скорбот-
ному храмі села Олександропіль і в селі 
Тимошине.

Прес-служба
Свято-Тихонівського храму 

смт Білокуракине
За матеріалами спільноти: 

Храм Тихона Задонського,
переклад українською: редакція «БП»

Свято  Свято ї  Тр ійц і

28 травня 2018 року, в день Святого 
Духа, архімандрит Володимир (Могиль-
ний) - настоятель Свято-Тихонівського 
храму смт Білокуракине, благочинний 
Білокуракинського церковного округу 
побував з візитом в Свято-Троїцькому 
храмі с. Нещеретове.

Біля дверей храму його зустрічали 
квітами діти, парафіяни, тепло привітав 
настоятель цієї духовної обителі ієрей 
Валерій Журавель. Перед храмом ієро-
монах Тихон (Муравйов) - настоятель 
Свято-Георгіївського храму с. Курячів-
ка і ієрей Андрій Миронюк - настоятель 
храму свв. Царствених Страстотерпців 
смт Білокуракине зробили водосвят-
ний молебень. При цьому читалися мо-
литви, звучали піснеспіви церковного 
хору, освячувалася вода і окроплялись 
учасники духовного торжества.

Після цього всі поспішили до храму на 
богослужіння. Переступивши поріг хра-
му, учасники торжества були приємно 
здивовані. Всі вони потрапили в царство 
духовної краси, зелені, квітів.

На свято Святого Духа сюди прибули 
не тільки парафіяни цього храму, але і 
представники духовенства і монаше-
ства благочиння, гості, паломники.

І хоча храм в селі діє порівняно недав-
но, але вже має пристойний вигляд: до-
глянутий, багатий на церковне начиння, 
упорядкований, наповнений усім необ-
хідним для проведення богослужінь.

Нещеретяни люблять свій храм, піклу-
ються про нього. І це не може не раду-
вати. Настоятель храму ієрей Валерій 
Журавель за останній час провів вели-
чезний обсяг ремонтних робіт за під-
тримки добровільних і щедрих земляків, 
спонсорів.

З кожним роком храм змінюється в 
кращу сторону. У всьому відчувається 
хазяйська рука отця-настоятеля. А який 
духовної краси обладнаний іконостас! 
Це результати праць місцевого жителя, 
народного художника Луганщини Воло-
димира Дубового. Тому в Божий храм 

всі входили з особливим трепетним 
хвилюванням. Адже дні Святої Трійці і 
Святого Духа - великі свята для вірую-
чих, які не можуть не викликати у людей 
трепету і хвилювання.

Перед початком богослужіння всі по-
спішали в центр храму до аналою, щоб 
прикластися до ікони Святої Трійці, ін-
шим іконам, прикрашених пелюстками 
троянд і ромашок.

Архімандрит Володимир (Могильний) 
очолив Божественну Літургію. Йому 
співслужили ієрей Валерій Журавель 
- настоятель Свято-Троїцького храму 
с. Нещеретове і духовенство Білокура-
кинського благочиння: ієромонах Тихон 
(Муравйов) - настоятель Свято-Геор-
гіївського храму с. Курячівка, протоієрей 
Віталій Моргунов - настоятель храму 
прп. Олександра Свірського смт Лоз-
но-Олександрівка, ієромонах Онисифор 
(Романюк) - настоятель Свято-Преоб-
раженського храму с. Просторне, ієрей 
Роман Карцев - клірик Свято-Митро-
фанівського храму с. Дем’янівка, ієрей 
Андрій Миронюк - настоятель храму свв. 
Царствених Страстотерпців смт Білоку-
ракине, ієрей Георгій Закусович - клірик 
Свято-Вознесенського храму с. Лизине.

З особливим хвилюванням всі молили-
ся за мир в Україні. Отець-благочинний 
оголосив Звернення Священного Сино-
ду Української Православної Церкви до 
єпископату, духовенства, чернецтва і 
мирянам з приводу ініціатив по «надан-
ня автокефалії в Україні». Після цього 
відбувся Хресний хід, який пройшов від 
нинішнього храму до місця зруйновано-
го в роки гонінь на Церкву Свято-Трої-
цького храму. Сумна це картина... Біля 
величезних дерев, що є ровесниками 
зруйнованих храмів, а було їх побудо-
вано в Нещеретовому два: дерев’яний 

- в 1795 році, і кам’яний - в 1815 році. У 
роки гонінь на церкву безбожники зруй-
нували дощенту дивовижної краси ста-
ровинний храм. Тепер на цьому місці 
зяє порожнеча, нагадуючи людям про 
скорботні часи і великий скоєний гріх.

На пустельному місці знищеного хра-
му нещеретяне встановили великий де-
рев’яний хрест. За цим святим місцем 
доглядають парафіяни храму і школярі. 
Нині ведеться пошук місця поховання 
священиків біля старовинного зруйно-
ваного храму і благоустрою цього свя-
щенного місця.

Духовний зв’язок поколінь не перери-
вається і зараз.

Під час свята хрестоходці пройшли 
навколо поклінного хреста урочистою 
ходою, а священики в чотирьох місцях 
прочитали глави з Євангелія, виконали 
піснеспіви і окропили це святе місце, а 
також учасників торжества святою во-
дою.

Біля нині діючого храму отець-благо-
чинний виголосив повчальну проповідь. 
Він привітав настоятеля Свято-Троїць-
кого храму с. Нещеретове ієрея Валерія 
і прихожан з престольним святом і Днем 
Святого Духа.

Любов Божа завжди буде оберігати і 
підтримувати людину, допомагати йому 
долати життєві труднощі, стійко пере-
носити тяготи, випробування. У наших 
щирих молитвах до Бога ми відчуваємо 
Його благодать, підтримку, бажання лю-
бити, творити добро. Особливо ця ве-
лика сила Господа відчутна під час мо-
литви в церкві. А щоб пізнати цю радість 
і торжество Святого Духа, треба всім 
серцем служити Богу і старанно відві-
дувати храм, брати участь в богослужін-
нях, Таїнствах Церкви.

Настоятель Свято-Троїцького храму 
ієрей Валерій Журавель подякував архі-
мандриту Володимиру (Могильному) за 
сердечні вітання з престольним святом, 
добрі побажання і соборну молитовну 
участь духовенства, монашества і при-
хожан благочиння в урочистостях.

За доброю традицією свято закінчили-
ся трапезою, яку приготували гостинні і 
хлібосольні парафіяни с. Нещеретове.

Прес-служба Св.-Тихонівського храму, 
смт Білокуракине

День Святого духу в Нещеретовому 
Нещеретове

«Прощавай, початкова школо!»
Свято «Прощавай, початкова шко-

ло!» у Нещеретівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Класний керівник Плотницька Н.В. ра-
зом з учнями влаштували чудове свя-
то і залучили до нього батьків. Хоча... 
чарівні матусі і самі активно готувалися 
до свята та здивували всіх присутніх 
своіми талантами. Всім дітям гарного 
відпочинку та успіхів у 5 класі.

Я - дитина мудра!
Бібліотекар О.В.Дубова разом з діть-

ми згадали легенди нашого краю: звідки 
походить назва села Нещеретове, чому 
хутір Африка на Білокуракинщині на-
зивається Африкою та ознайомились з 
легендою про воронці, яку написала в 
своєму поетичному творі В.Г.Марчевсь-
ка. Також юні учасники табору відвідали 
кімнату Бібліотечної Феї та навчилися 
гадати на книгах та отримали цукерки з 
пророцтвом на літні канікули. На площі 
біля сільського будинку культури діти 
малювали ЩАСТЯ, як вони його собі 
уявляють.

Англомовний табір «Travellers»
Вирує цікаве життя в англомовному 

таборі «Travellers» Нещеретівської ЗОШ. 
Діти здійснили віртуальну подорож до 
Сполучених Штатів, подолавши від-
стань у 8000 км, відвідали цікаві місця 
рідного краю та взяли активну участь у 
художньому конкурсі «Я мрію про мир». 
Діти щодня спілкуються англійською та 
рідною мовами, проходять  екскурсії та 
конкурси. І це лише початок відпочинку, 
бо попереду - веселі канікули.

За матеріалами Білокуракинської ОТГ

Вісті громади



Білокуракинський портал - 
незалежне електронне видання 

за матеріалами сайту 
«Білокуракинський портал»: 

http://bilokurakyne.pp.ua/
УКРАЇНА, Луганська обл.,

смт Білокуракине
email: bilokurakyne@gmail.com

Наші спільноти в соц.мережах:
https://www.facebook.com/headeruser/

https://ok.ru/bilokurakyne
https://vk.com/club16318860

https://twitter.com/BiloKurakyne

Всі матеріали в газеті, що публікуються, взяті із відкритих джерел мережі 
Інтернет із вказуванням авторства або джерела. Матеріали на сайт та 

спільноти в соц.мережах додаються користувачами. Адміністрація дозволяє 
розповсюджувати та вільно використовувати електронну версію газети «Біло-
куракинський портал». Реклама в газеті безкоштовна, за її зміст відповідає ре-
кламодавець! Періодичність виходу видання по мірі надходження матеріалів. 

Адміністрація не завжди поділяє точку зору авторів та може редагувати 
матеріали або залишати їх без змін на свій розсуд!

8 09.06.2018 р. №4Білокуракинський порталПравда
переможе!

А рх і м а н д р и т 
Володимир (Мо-
гильний) - на-
стоятель Свя-
то-Тихонівського 
храму смт Біло-
куракине, бла-
гочинний Біло-
к уракинськ о го 
церковного окру-
гу став учасни-
ком «Зоряного 

балу» випускників загальноосвітніх шкіл 
Білокуракинського району.

Напередодні балу у всіх школах про-
лунали останні в цьому навчальному 
році дзвоники. На ці традиційні урочи-
стості в райцентр прибули 104 випускни-
ки шкіл з різних населених пунктів разом 
з їх класними керівниками, директорами 
шкіл, педагогами, рідними і друзями.

Головні торжества «Зоряного балу» 
відбулися на площі імені Т.Шевченка. 
Почалися вони з барвистого параду 
випускників. На хід красивих, молодих, 
ошатно одягнених, щасливих і жит-
тєрадісних хлопців і дівчат любо-дорого 
було подивитися.

По ходу маршу звучать короткі 

розповіді про славні справи випускників 
кожної школи. Вони знакові і вагомі 
в освоєнні шкільних програм, комп’ю-
терних технологій, літературі, спорті, 
культурі. Про це з особливою гордістю і 
любов’ю говорили на святі голова Біло-
куракинської ОТГ Сергій Сірик, голова 
Білокуракинської районної державної 
адміністрації Сергій Іванюченко, на-
чальник відділу освіти Білокуракинської 
громади Любов Зубкова, в.о. начальни-
ка відділу народної освіти райдержад-
міністрації Людмила Бончужна.

Всі вони привітали випускників шкіл 
району з важливою у їхньому житті 
подією - успішним закінченням школи і 
вступом в самостійне життя, а педаго-

гам подякували за надані глибокі знання 
і належне виховання підростаючого по-
коління.

За високі досягнення в навчанні, куль-
турі, спорті, літературі, суспільному жит-
ті великій групі випускників шкіл району 
були вручені Грамоти, Дипломи, цінні 
подарунки. Відзначені на святі були та-
кож педагоги, які внесли вагомий вклад 
у виховання підростаючого покоління, 
особливо тих, хто виховав чемпіонів 
світу та призерів з гирьового спорту, ла-
уреатів Всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів з танців, співаків, літераторів, 
музикантів.

З вітальним словом на урочистостях 
виступив архімандрит Володимир (Мо-
гильний). Він привітав дорогих випуск-
ників із закінченням школи, вступом 
молодого покоління в нове самостійне 
життя. Отець-батюшка побажав випуск-
никам гідно пройти свій життєвий шлях, 
сповна реалізувати себе в подальшому 
навчанні, отримавши освіту, щоб бути 
затребуваним в роботі, своїх працях 
на виробництві, в культурі, мистецтві, 
спорті.

Він побажав, щоб кожен випускник 
зміг створити сім’ю - міцний осередок 

нашого суспільства, щоб в майбутньо-
му ті добрі справи і таланти, які є у них, 
передавалися їх дітям, щоб Білокура-
кинська земля раділа своїми гідними 
продовжувачами, щоб усім на життєво-
му шляху зустрічалися хороші, духовно 
багаті люди.

Випускники згадали кращі моменти 
шкільного життя. У цей вечір вони були 
головними зірками пісенно-танцюваль-
ного шоу. Особливо барвистим, неорди-
нарним і зворушливим був прощальний 
«Шкільний вальс».

Винуватці свята мали можливість 
пройтися зупинками дитинства, випу-
стити в небо кульки своєї мрії і написа-
ти найпотаємніші бажання на асфальті. 
Нехай збуваються всі ваші мрії!

Прес-служба Свято-Тихонівського 
храму смт Білокуракине

Зоряний бал випускників в Білокуракине

Нещодавно в Білокуракинському рай-
онному краєзнавчому музеї відбулося 
відкриття виставки старовинних ікон 
«Духовна спадщина Білокуракинщини», 
присвяченій святу Святої Трійці. Такі 
духовні заходи напередодні цього ве-
ликого свята проводяться щорічно. Їх 
ініціаторами є духовенство Білокура-
кинського церковного округу і дирекція 
Білокуракинського районного краєзнав-
чого музею.

Учасниками заходу стали парафіяни 
храмів смт. Білокуракине: Свято-Ти-
хонівського і свв. Царствених Страсто-
терпців, а також краєзнавці, представни-
ки учнівської молоді, місцеві літератори, 
музейні працівники.

Їхній увазі була представлена виставка 
старовинних ікон з фонду краєзнавчого 
музею та приватних колекцій білокура-
кинців. Розміщувалися вони в головній 
залі музею і відразу ж привернули вели-
чезну увагу відвідувачів музею.

Відкрив виставку коротким вступним 
словом архімандрит Володимир (Мо-
гильний) - настоятель Свято-Тихонівсь-
кого храму селища, благочинний Біло-
куракинського церковного округу. Він 
коротко розповів про свято П’ятиде-
сятниці, про чудеса Христа Спасителя, 
Його заповіді, про створення Право-
славної Церкви, про необхідність пізна-
вати вчення Спасителя і жити за Його 

заповідями - з любов’ю і добром у серці.
Особливу увагу було приділено духов-

ній спадщині рідного краю.
На виставці було виставлено близько 

30 старовинних православних ікон XIX 
- XX ст. Про них дуже докладно і цікаво 
розповіла директор районного краєзнав-
чого музею Олена Олександрівна Чай-
ка. Вона розповіла про технологію напи-
сання ікон, роботи іконописців, історію 
створення перших ікон Господа Ісуса 
Христа, Богоматері, їх різновидах і ша-
нування в Православ’ї.

Всі вони викликали особливий інтерес 
у відвідувачів. Крім того, їх увазі в му-
зеї була надана цікава виставка пред-
ставників рослинного світу нашого краю. 
Вона була приурочена до свята Святої 
Трійці. Оформила цю виставку молод-
ший науковий співробітник музею Ольга 
Анатоліївна Бикова.

Для відвідувачів музею з особистої 

бібліотеки архімандрита Володимира 
(Могильного) була представлена на 
огляд барвиста духовна література. Чи-
малий інтерес у жителів селища викли-
кала експозиція фотовиставки «Право-
славні храми Білокуракинщини».

Благочинний Білокуракинського окру-
гу архімандрит Володимир подякував 
усім, хто доклав зусиль для проведення 
цієї виставки, а також подарував музею 
книгу, присвячену 10-річчю заснування 
Сєверодонецької єпархії.

Прес-служба Свято-Тихонівського 
храму смт Білокуракине

Виставка ікон у краєзнавчому музеї

Літні розваги в дитячому 
садочку «Сонечко»

Ось і літечко прийшло, і всім радість 
принесло…

Під таким девізом розпочали свій літні 
оздоровчий період маленькі жителі ди-
тячої країни ДНЗ «Сонечко». Влітку діти 
в дитячому садку мають можливість от-
римати величезну кількість цікавих і но-
вих вражень. В цей час вони не заван-
тажені навчальними заняттями і можуть 
присвятити більше часу різним іграм, 
екскурсіям, спортивним заходам та ін. 

Ось і сьогодні педагоги дитячого садка 
організували спортивне свято для дітей 
середньої та старшої групи, де малята з 
інших груп були глядачами. Діти залюб-
ки перетягували канат, збивали кеглі, 
кидали м’яча, влучали у ворота, танцю-
вали тощо… Літо, ми тебе так чекали! 
Все тільки починається!

Кругосвітнє плавання по океану 
розваг у Бунчуківському СБК

В Бунчуківському СБК нещодавно 
проводився розважально-пізнаваль-
ний захід для дітей. Під час веселої 
подорожі дітлахів чекали різні пригоди, 
загадки, вікторини. Островів було бага-
то, але більш за все, увагу привернув 
острів Українських Символів. Діти не 
розгубилися, вони добре відповіли на 

всі запитання про нашу рідну Україну. 
Всі залишилися задоволені від цікавої 
подорожі.

«Міні-міс Паньківка»

1 червня в Паньківському СК відсвят-
кували День захисту дітей. Тема свят-
кової програми - «Міні Міс Паньківка», 
в якій брали участь 6 конкурсанток: В.
Гладченко, В.Журба, С.Лобач, В.Бонда-
ренко, Д.Сичова, В.Хрипун. Перемож-
ницею стала Сабріна Лобач. А гарнюнім 
дівчаткам допомагали галантні кавале-
ри: Д.Журба, І.Колянчиков, К.Ситніков, 

І.Нещерет.

А ми на морі...

В учнів Білокуракинської ОТГ розпо-
чався літній відпочинок на узбережжі 
Чорного моря. 10 учнів разом з керів-
ником Хрипун О.О. проведуть 10 днів у 
таборі відпочинку «Крилатий» (Херсон-
ська область).

Вдалого всім відпочинку!

За матеріалами сайту
Білокуракинської ОТГ

Вісті громади


