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На Білокуракинщині
спалили поле 

коноплі!!!

Чи закриють
«Життя 

Білокуракинщини?»

на стор. 6

«Крилатий»
окрилив дітей 

Білокуракинщини

Про виплату 
допомоги 

одиноким матерям

17 червня - День медичного працівника

15 червня, у приміщенні районного 
Будинку творчості для дітей та юнацтва 
відбувся святковий концерт в рамках 
відзначення професійного свята пра-
цівників галузі охорони здоров’я України 
– Дня медичного працівника. На Білоку-
ракинщині - це значний колектив висо-
копрофесійних, відданих справі лікарів 
та медичних сестер. 

Із професійним святом їх привітали 
голова районної ради Костянтин Бон-
даренко, головний лікар Білокуракин-
ської ЦРЛ Олександр Данилко, голов-
ний лікар КЗ «Білокуракинський ПМСД» 
Віталій Лунякін, голова профспілки ме-
дичних працівників Юрій Доля. 

Після теплих слів вдячності, кращі 
медичні працівники були нагороджені 
подяками, грамотами та цінними пода-
рунками за багаторічну сумлінну пра-
цю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у наданні медичної 
допомоги населенню району та з нагоди 
професійного свята. 

Грамотами та подяками були нагород-
жені такі медичні працівники: головний 
лікар Білокуракинської ЦРЛ Олександр 
Данилко, завідуюча терапевтичним від-

діленням Ольга Диба, завідуюча цен-
тральної амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини комунального 
закладу Білокуракинського районного 
центру первинної медико-санітарної до-
помоги Ольга Шаповалова, завідуюча 
Мирненського фельдшерсько-акушер-
ського пункту Таісія Овчаренко, ме-
дична сестра поліклінічного відділення 
Білокуракинської ЦРЛ Зінаїда Трохи-
менко, медична сестра денної стаціо-
нарно-центральної амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини КЗ 
ПМСД Ольга Малюк, сестра-господиня 
відділення відновлювального лікування 
Білокуракинської ЦРЛ Ірина Оселедько.

Подарунок у вигляді концертної про-
грами для винуватців свята підготу-

вали працівники та аматори культу-
ри, зокрема, пісні виконали Анжеліка 
Сінєльнікова, Максим Проценко, народ-
ний ансамбль «Золота осінь», Галина 
Пекалєва, Євгенія Білоус, Ольга Лиси-
ця, колектив «Гарний настрій». Пораду-
вали своїми виступами танцювальний 
колектив Конфеті-dance (керівник Ольга 
Лисиця) та дитячий театр «Експромт» 
(керівник Галина Пекалєва).

За матеріалами спільноти
Білокуракинська РДА

У Білокуракинській централь-
ній районній лікарні відкрили 
відділення анестезії. На Луган-
щині це єдина районна лікарня, 
де є таке відділення. Раніше 
відділення займало дві кімна-
ти та мало три ліжка у хірургії. 
Тепер тут дванадцять кімнат з 
обладнанням.

Хвилююча мить, червона урочиста 
стрічка перерізана, відділення ане-
стезіології з ліжками для інтенсивної 
терапії вже функціонує. Кошти на ре-
монт були виділені за рахунок залишків 
коштів місцевих бюджетів населених 
пунктів Луганської області, на території 
яких органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження.

Відділення розраховане на чотири 
ліжка для пацієнтів, кожне з яких має 
комплект необхідної апаратури. На ре-
монт тут витратили 1 млн. гривень з об-
ласного та районного бюджетів.

Заступник директора Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністра-
ції Ольга Рибалка та голова Лугансь-
кого підрозділу Асоціації анестезіологів 
України, професор Геннадій Пастернак 
побажали колективу районної лікарні 
впевнено просуватися вперед, про-
фесійного удосконалення, щоб ре-
путація завжди була бездоганною, а 
успіх постійним. Цього ж святкового 
дня почесною грамотою Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністра-
ції був нагороджений завідуючий від-
діленням анестезіології та інтенсив-
ної терапії Білокуракинської ЦРЛ Ігор 
Івонін. Почесною грамотою від Асоціа-
ції анестезіологів Луганської області за 
багаторічну, сумлінну працю, вклад у 
розвиток анестезіології та інтенсивної 
терапії у Луганській області нагородили 
Ігоря Звонка, а також подякою за під-
тримку та вагомий внесок в організацію 
відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії в смт Білокуракине був нагород-
жений завідуючий відділення хірургії Ро-
ман Лісовий.

Також лікарі Білокуракинської ЦРЛ 
та районного центру ПМСД показали 
делегації, як функціонують пологове, 
хірургічне відділення, операційний блок, 
оглянули кабінети сімейних лікарів. 

Хочеться відзначити, що Білокуракин-
ська ЦРЛ надає послуги не лише меш-
канцям Білокуракинського району, а й 

пацієнтам прилеглих територій.
Фахівці закладу переконані: віднов-

лене відділення анестезіології та інтен-
сивної терапії дозволить значно покра-
щити якість надання допомоги хворим 
з невідкладними станами та водночас 
поліпшить анестезіологічне забезпечен-
ня лікувальної установи.
- У нас є кімнати для стерилізації 

апаратури, є для дезінфекції апарату-
ри, є приміщення для чистого матеріа-
лу, для брудної білизни, є приміщення 
для медсестер, санітарок, є приміщен-
ня для лікарів. Відділення анестезіо-
логії обладнане сучасними апаратами, 
станціями наркозними для проведення 
анестезії. А на кожне ліжко відділення 
є апарат штучної вентиляції легень, є 

приліжковий монітор пацієнта, - гово-
рить Ігор Івонін, завідуючий відділен-
ням анестезіології та інтенсивної терапії 
Білокуракинської центральної районної 
лікарні.

- В перспективі розвитку ми планує-
мо залучити ще одного лікаря, щоб був 
кроснічний пост і плануємо укомплекту-
вати медичним обладнанням. Необхідні 
монітори, інфузомати та ін. обладнання. 
– прокоментував головний лікар Олек-
сандр Данилко.

За матеріалами:
Події. UA: Донбас, «ЖБ»

Відділення анестезії 
в Білокуракинській ЦРЛ функціонує!

Відзначили день медичного працівника

Здоров’я нації, народу -
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
Медпрацівник з людьми завжди,
В дорогу ближню чи далеку
Він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог - людина,
Але від нього, як від Бога,
Для зцілення украй потрібна
Недужим людям допомога.

Адмін БЛК-порталу!

Вітаємо медичних працівників!
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15 червня в залі засідань Білокура-
кинської райдержадміністрації відбула-
ся 33 сесія районної ради 7 скликання. 
Провів її голова районної ради Костян-
тин Бондаренко. У ній також взяли 
участь перший заступник, в.о. голови 
Білокуракинської райдержадміністрації 
Сергій Щебетенко, начальники відділів 
та управлінь райдержадміністрації, сіль-
ські та селищні голови, керівники уста-
нов та організацій району. На порядку 
денному було розглянуто п’ять питань.

Першочергово депутати внесли ряд 
доповнень та змін до районного бюдже-
ту на 2018 рік, про необхідність яких до-
повіла заступник начальника управлін-
ня фінансів райдержадміністрації Ірина 
Рязанцева.

Потім депутати заслухали інформацію 
про роботу комунального підприємства 
«Білокуракинське районне бюро техніч-
ної інвентаризації» та комунальної уста-
нови «Трудовий архів Білокуракинсько-
го району».

Також було затверджено технічну до-
кументацію з нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок, які будуть на-
дані в оренду ДП АПК «УКРАГРОСТАР».

За матеріалами спільноти:
Білокуракинська РДА

Відбулася 33 сесія 
районної ради 7 скликання

СТОВ «Зоря» - одне з перших агро-
підприємства району, які завершили 
посівну кампанію. Наразі триває догляд 
за посівами. Міжрядний обробіток со-
няшнику проводять Володимир Мико-
лайович Гринько, Олексій Васильович 
Куденко та Олексій Васильович Гнатен-
ко під чітким керівництвом заступника 
директора по виробництву сільського-
сподарської продукції Володимира Ми-
колайовича Путненка.

Оскільки це господарство утримує 
найбільше поголів’я великої рогатої ху-
доби, тому кормовій базі приділяють 
велику увагу. Для забезпечення повно-
цінної годівлі великої рогатої худоби в 
господарстві посіяно 284 га кукурудзи 
на силос та зелений корм. Цього року 
планується за¬готувати близько 2,5 
тис. т силосу. Сьогодні завершуються 
роботи по заготівлі сіна. Так, вже ско-
шено багаторічні трави на площі 197 га 
та завезено до сіносховища понад 300 

т сіна. На заготівлі сіна задіяна бригада 
механізаторів під керівництвом голов-
ного агронома Максима Олексійовича 
Коробки: Руслан Володимирович Биков, 
Олександр Андрійович Гринько та Сер-
гій Михайлович Бєльцов.

У СТОВ «Зоря» активно ведеться ро-
бота по підготуванню тваринницьких 
приміщень до зимово-стійлового періо-
ду. Відповідають за якість та своєчас-
ність проведення робіт зоотехнік Ана-
толій Дмитрович Гринько та завідуючі 
фермами Надія Петрівна Костенко, На-
талія Сергіївна Акименко. Успішна зимів-
ля худоби залежить від забезпеченості 
достатньою кількістю якісних кормів та 
підготовки тваринницьких приміщень 
відповідно до ветеринарно-санітарних 
вимог та норм. Адже всім відомо, що від 
того як буде налагоджена зимівля худо-
би, будуть залежати результати роботи 
всієї галузі.

Управління АПР РДА

В СТОВ «Зоря» завершили 
посівну кампанію

2018 – рік реалізації правопросвіт-
ницького проекту “Я маю право!”, який 
передбачає низку заходів, що реалізу-
ються міністерствами, центральними 
органами виконавчої влади. В рамках 
даного проекту надається методична 
допомога територіальним громадам у 
консультуванні населення з правових 
питань, забезпечення функціонуван-
ня телефонних “гарячих ліній” з метою 
оперативного реагування на порушення 
прав громадян та консультування гро-
мадян про гарантовані Конституцією 
та законами України права. Також пе-

редбачено створення та забезпечення 
функціонування міжвідомчих правоза-
хисних штабів для реагування на по-
рушення прав громадян у відповідних 
сферах. 12 червня відбулося перше 
засідання такого штабу. У ньому взя-
ли участь юрисконсульти структурних 
підрозділів райдержадміністрації та на-
чальник Білокуракинського бюро право-
вої допомоги Старобільського місцевого 
центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги Ірина Коряк. На 
засіданні було обговорено шляхи ре-
алізації затвердженого оперативного 
плану роботи на 2018 рік, в тому числі 
інформування громадян через засоби 
масової інформації, телефонні «гарячі 
лінії», розглядались конкретні напрямки 
співпраці між членами правозахисного 
штабу.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Відбулося засідання міжвідомчого 
правозахисного штабу

Привітали журналістів району 
з професійним святом

Місцева влада привітала пра-
цівників редакції газети «Життя 
Білокуракинщини» з професій-
ним святом - Днем журналіста 
та подякувала за  плідну спі-
впрацю.

6 червня працівники засобів масової 
інформації відзначили своє професійне 
свято - День журналіста України. З цієї 
нагоди місцева влада в особі голови 
Білокуракинської райдержадміністра-
ції Сергія Іванюченка, його заступника 
Наталії Вервейко та Білокуракинсь-
кого селищного голови Сергія Сірика 
привітали колектив газети «Життя Біло-
куракинщини», вручивши Подяку голови 
райдержадміністрації, голови райради 
та селищного голови за активну участь 
у висвітленні соціально-економічного і 
культурного розвитку району, високий 

професіоналізм та з нагоди свята - Дня 
журналіста. 

Не оминули увагою цього дня і жур-
налістів телеканалу UA: ДОНБАС (ко-
лишній телеканал «ЛОТ») Олену Звер-
хановську та Юрія Ромасюка, яким 
голова райдержадміністрації Сергій 
Іванюченко вручив Подяку за активну 
участь у висвітленні соціально-еко-
номічного і культурного розвитку регіо-
ну, високий професіоналізм та з нагоди 
професійного свята - Дня журналіста.

Колектив газети «Життя Білокуракин-
щини» висловлює особливу подяку кож-
ному, хто не оминув увагою та привітав 
журналістів райгазети цього святкового 
дня.

За матеріалами «ЖБ»
№43 від 16.06.2018 року

5 червня в Білокуракинській селищній 
раді відбулась 47 сесія. На сесію було 
винесено 16 питань, більшість яких при-
ділено бюджету громади.

Так, на території Білокуракинської 
селищної територіальної громади вже 
розпочато роботу з підготовки до но-
вого навчального року. Рішенням 47 
сесії та керуючись постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 4 квітня 2016 р. 
№237 «Деякі питання надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюдже-
там на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» Білокуракин-
ська селищна рада виділила кошти Від-
ділу освіти Білокуракинської селищної 
ради у сумі 51062,00 грн. на співфінан-
сування (10%) щодо закупівлі комп’ю-
терного обладнання, меблів та дидак-
тичних матеріалів для початкової школи.

Також були виділені кошти у сумі 8750 
грн. на придбання бензокосарок для 7 
загальноосвітніх закладів Білокуракин-
ської селищної територіальної громади.

На навчання відповідальних за техніч-
ний стан і безпечну експлуатацію систем 
газопостачання в загальноосвітніх шко-
лах, дошкільних закладах, переатеста-
цію операторів котелень, переатестацію 
відповідальних за технічну експлуата-
цію теплових установ і мереж, навчання 

відповідальних за пожежну безпеку та 
охорону праці в загальноосвітніх закла-
дах та дошкільних навчальних закладах, 
навчання відповідальних за електрого-
сподарство в навчальних закладах було 
виділено 18790 грн. Розпочата робота 
по виготовленню технічної документації 
землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі Шапарівської 
ЗОШ та Дем’янівської ЗОШ. На оплату 
зазначених послуг було виділено кошти 
з місцевого бюджету у сумі 8000 грн.

Рішенням сесії було погоджено про-
ектну заявку на конкурс проектів міс-
цевого розвитку «Активне дозвілля 

- активна громада», який передбачає 
капітальний ремонт каналізації та ду-
шових ДЮСШ. На виготовлення проек-
тно-кошторисної документації відділу 
освіти Білокуракинської селищної ради 
було виділено 2500 грн.

Білокуракинська селищна рада зай-
мається також благоустроєм закладів 
культури. На придбання бензокосарки 
для СК «Світанок», ліски для косіння, 
паливо-мастильних матеріалів виділе-
но 3740 грн.

Належне функціонування відділів се-
лищної ради - запорука розвитку грома-
ди в цілому.

За матеріалами «ЖБ»
№43 від 16.06.2018 року

Прозора влада – успішна громада

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2017 р. №1057 
затверджено Порядок проведення 
психологічної реабілітації учасників ан-
титерористичної операції (далі - Поря-
док). Цей Порядок визначає механізм 
організації проведення психологічної 
реабілітації учасників антитерористич-
ної операції структурними підрозділами 
з питань соціального захисту населення.

Психологічна допомога і реабіліта-
ція надається учасникам бойових дій 
з метою профілактики розвитку у них 
посттравматичних стресових розладів, 
дезадаптації, конфліктів з оточуючими, 
зміцнення їх особистісного та соціаль-
ного статусу. Будь-який учасник антите-
рористичної операції, який має статус 
учасника бойових дій чи інваліда війни 
(наявне відповідне посвідчення) та до-
кумент, що підтверджує безпосереднє 
залучення до виконання завдань ан-
титерористичної операції в районах її 
проведення - має право звернутися до 
управління соціального захисту насе-
лення (смт Білокуракине, пл. Шевченка, 
2А) із заявою про надання послуг з пси-
хологічної реабілітації.

Послуги із психологічної реабілітації 
можуть надаватися в індивідуальній та 
груповій формі. У разі проходження пси-
хологічної реабілітації у стаціонарних 
умовах тривалість курсу не перевищує 
18 днів. Надання послуг із психологічної 
реабілітації у стаціонарних умовах може 
проводитися не більше, ніж один раз 
протягом бюджетного періоду. Управ-
ління соціального захисту населення 
може прийняти рішення про повторне 
направлення учасника антитерористич-
ної операції до суб’єкта надання послуг 
в поточному році у разі його повторного 
звернення щодо проходження психо-
логічної реабілітації за наявності від-
повідних рекомендацій, виданих ліку-
вально-профілактичним закладом або 
зазначених у висновку-прогнозі попе-
редньої психологічної реабілітації.

З питань соціальної та психологічної 
реабілітації учасників антитерористич-
ної операції звертайтеся до управління 
соціального захисту населення Біло-
куракинської райдержадміністрації за 
адресою: смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2А, телефон для довідок 2-20-51.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Психологічна реабілітація учасників АТО
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Закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків», План заходів з реалізації На-
ціональної стратегії у сфері прав люди-
ни на період до 2020 року, затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2015 №1393-р пе-
редбачають здійснення комплексних 
заходів щодо подолання дискримінації 
за ознакою статі, упровадження своє-
часних спеціальних тимчасових заходів, 
спрямованих на усунення дисбалансу 
між можливостями жінок і чоловіків ре-
алізувати рівні права, надані їм Консти-
туцією і законами України (позитивних 
дій).

Дискримінація є однією з головних 
проблем досягнення гендерної рівності 
в економічній, політичній та інших сфе-
рах. Окремі групи жінок, такі як жінки по-
хилого віку, жінки з інвалідністю, особли-
во у сільській місцевості, ВІЛ-позитивні 
та/або наркозалежні жінки, а також жін-
ки національних меншин страждають 
від множинних форм дискримінації.

Зберігаються стійкі стереотипи щодо 

розподілу ролей чоловіка та жінки у 
політиці, суспільстві та сім`ї. У рекламі, 
засобах масової інформації та Інтернеті 
часто використовуються елементи, що 
закріплюють у свідомості людей ідею 
нерівності жінок і чоловіків.

Для реагування на скарги та звернен-
ня громадян за фактами дискримінації 
за ознакою статі при Мінсоцполітики діє 
Експертна рада з питань запобігання та 
протидії дискримінації за ознакою статі.

Куди звертатися у разі застосування 
до особи дискримінації?

Особа, яка вважає, що стосовно неї 
було застосовано дискримінацію, має 
право звернутися із скаргою до Уповно-
важеного Верховної Ради України з 
прав людини та/або до суду. З метою 
реагування на скарги та звернення гро-
мадян за фактами дискримінації за оз-
накою статі при Міністерстві соціальної 
політики України діє Експертна рада з 
питань протидії дискримінації за озна-
кою статі (м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 
email:genderpoli@ukr.net)

За матеріалами Білокуракинської РДА

Реалізація права громадян на захист 
від дискримінації за ознакою статі

Все більше мешканців смт Білокура-
кине стають жертвами шахраїв. Навіть 
ті громадяни, які неодноразово чули 
про схеми телефонних аферистів, втра-
чають свої гроші через надмірну довір-
ливість. 

Як приклад, Білокуракинським від-
ділом Старобільської місцевої прокура-
тури Луганської області здійснювалось 
процесуальне керівництво у криміналь-
ному провадженні за фактом шахрай-
ства, яке було вчинено мешканкою 
Білокуракинського району. 

Так, у серпні 2017 року мешканка Біло-
куракинського району, маючи доступ до 
мережі загального доступу Інтернет, у 
соціальній мережі Facebook створила 
індивідуальну сторінку, на якій розмісти-
ла оголошення про продаж товару (одяг 
та біжутерія), якого остання не мала в 
наявності. При цьому, під час перепи-
ски у соціальній мережі шляхом обману 
змусила осіб, які мали намір придбати 

товар, виставлений нею на продаж в 
оголошенні, перерахувати грошові ко-
шти, необхідні нібито для придбання 
товару, на банківську картку, що їй на-
лежить.  Після чого, отримавши від по-
купців грошові кошти в дійсності не від-
правляла оплачений ними товар. 

Під час розслідування було задоку-
ментовано 7 фактів скоєння  криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 190 КК України (шахрайство – заво-
лодіння чужим майном шляхом обману 
чи зловживання довірою). 

Наразі обвинувальний акт у вказано-
му кримінальному провадженні спрямо-
вано до суду.

 
Заст.начальника Білокуракинського 

відділу Старобільської місцевої 
прокуратури  О.Тарасов

За матеріалами сайту
Білокуракинської райради

На ваші гроші полюють шахраї!

У приміщенні Лозно-Олексан-
дрівського БК відбулось пер-
ше засідання першої сесії Лоз-
но-Олександрівської селищної 
ради сьомого скликання. 

Нагадаємо, що 29 квітня 2018 року 
відбулися вибори до новоутвореної 
Лозно-Олександрівської об’єднаної те-
риторіальної громади.

У роботі сесії взяли участь голова Лоз-
но-Олександрівської ОТГ Олексій Олек-
сандрович Леонов, 14 новообраних 
депутатів, голова райдержадміністрації 
С.І.Іванюченко, голова районної ради 
К.І.Бондаренко, головний спеціаліст 
організаційного відділу апарату обл-
держадміністрації О.Ю.Солод, голова 
районної партійної організації політич-
ної партії «За життя» В.С.Гринько, пред-
ставник Радикальної партії, помічник 
народного депутата Олега Ляшка Г.В.
Пригеба та інші запрошені. Сесія селищ-
ної ради проходила згідно затверджено-
го порядку денного.

Так, заступник голови Лозно-Олек-
сандрівської селищної виборчої комісії 
Л.О.Горгопа доповіла про початок 
повноважень Лозно-Олександрівського 

селищного голови, про початок повно-
важень депутатів селищної ради та вру-
чила голові та новообраним депутатам 
посвідчення.

Наступним важливим кроком був роз-
гляд питання про створення тимчасової 
лічильної комісії. До її складу ввійшли 
троє осіб з числа депутатів, а саме: І.Ю.
Герасимова, В.О.Бабіч та Н.М.Барано-
ва. Вони оголосили про початок таєм-
ного голосування з метою вирішення 
кадрового питання «Про обрання секре-
таря Лозно-Олександрівської селищної 
ради». Так, на цю посаду більшістю го-
лосів обрано А.А.Назарову.

Із питань порядку денного про припи-
нення діяльності Мирненської, Солідар-
ненської сільських рад шляхом приєд-
нання до Лозно-Олександрівської 
селищної ради; про внесення змін до 
структури та штатного розпису (24,75 
штатн. одиниць) Лозно-Олександрівсь-
кої селищної ради; про затвердження 

структури і загальної чисельності апа-
рату Лозно-Олександрівської селищної 
ради та про порядок виконання бюд-
жетів Лозно-Олександрівської селищ-
ної, Солідарненської, Мирненської сіль-
ських рад до завершення бюджетного 
періоду інформував селищний голова 
О.О.Леонов. Депутати проголосували 
за зазначені питання.

Депутати своїм рішенням затверди-
ли заступника селищного голови з пи-
тань фінансово-економічної роботи, на 
цю посаду було обрано головного бух-
галтера селищної ради С.М.Ляшко та 
затвердили заступника селищного го-
лови з питань діяльності виконавчих ор-
ганів - начальника відділу землеустрою, 
житлово-комунального господарства 
І.В.Ляшка.

Також депутати проголосували за ут-
ворення виконавчого комітету Лозно-О-
лександрівської селищної ради VII скли-
кання та затвердили його склад. Щодо 

утворення та затвердження постійних 
комісій Лозно-Олександрівської селищ-
ної ради сьомого скликання інформацію 
надав селищний голова О.О.Леонов. 
Так, до складу постійної комісії з питань 
прав людини, законності, депутатської 
діяльності, етики, регламенту, соціаль-
них та гуманітарних питань, охорони 
здоров’я, комунальної власності, житло-
во-комунального господарства, енергоз-
береження та транспорту увійшли: голо-
ва комісії - В.О.Бабіч, секретар комісії 

- Л.М.Онищенко, члени комісії - В.М.Куть-
ко, С.М.Бармет. Постійна комісія з пи-
тань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, Інве-
стицій та міжнародного співробітництва 
складається з: голови комісії - І.Ю.Ге-
расимової, секретаря комісії – Н.М.Ба-
ранової, членів комісії – І.В.Маліченко, 
О.І.Силкіна, І.Ю.Андрюшина. До складу 
постійної комісії з питань земельних від-
носин природокористування, плануван-
ня території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток історичного середо-
вища та благоустрою входять: голова 
комісії - М.О.Юрченко, секретар комісії 
– С.І.Фоменко, члени комісії - С.Г.Алей-
ніков, С.Ф.Лютий. Депутати проголосу-
вали за вищезазначені питання та прий-
няли із них відповідні рішення.

Після розгляду всіх питань порядку 
денного сесії, відсутності всіх заува-
жень, пропозицій щодо ведення сесії, 
перше засідання першої сесії новоство-
реної Лозно-Олександрівської громади 
7 скликання була оголошена закритою.

По завершенню засідання присутні 
сфотографувалися на згадку.

За матеріалами «ЖБ»
№43 від 16.065.2018 року

Перша сесія Лозно-Олександрівської ОТГ

Понад 30 тисяч кущів канабісу спали-
ли поліцейські Білокуракинського рай-
ону. Знайшов поле дільничний поблизу 
села Кочино-Розпасіївка. Частину рос-
лин відібрали для подальшої експерти-
зи, решту місцеві мешканці допомогли 
скосити та спалити.

- Під час об’їзду даної території, а саме 
села Кочино-Розпасіївка Білокуракинсь-
кого району в ході профілактичної опе-
рації під умовною назвою «Мак», були 

виявлені дикорослі рослини коноплі. 
При виявлені даних рослин була викли-
кана слідчо-оперативна група з Біло-
куракине, в ході якої були запрошені 
поняті, також були запрошені місцеві 
мешканці, які могли допомогти у знеш-
кодженні даних рослин, – розповідає 
Денис Юрченко, дільничний офіцер 
Білокуракинського відділу поліції.
- В ході огляду місця події було вилуче-

но рослини, які за зовнішніми ознаками 
схожі на рослини коноплі, а також з при-
таманним запахом. Дані рослини будуть 
направлені на експертні дослідження, 
в ході якого і буде вирішено питання 
та їхня приналежність, саме до яких 
речовин та рослин вони відносяться, – 
розповідає Богдан Бондаренко, слідчий 
Білокуракинського відділу поліції.

За матеріалами Події. UA: Донбас

У Білокуракинському районі 
cпалили поле коноплі

У Білокуракинському районі для тури-
стів проводитимуть екскурсії. А марш-
рут зеленого туризму планують внести 
Луб’янські камені – брила піщаника, 
висотою з двоповерховий будинок, зна-
ходяться між Білокуракиним та селом 
Луб’янка. Камені віднесені до природ-
но-заповідного фонду.
- Згідно легенд, тут можуть бути і свідо-

цтва перебування давніх людей в дав-
ні часи. Кажуть, тут навіть печери були. 

Десь знаходили знаряддя праці давніх 
людей. Ми плануємо ретельно досліди-
ти цю ділянку, запросити спеціалістів, 
вчених, археологів, і якщо підтвердять-
ся наші припущення, то, можливо, ми 
внесемо цей об’єкт в державний реєстр, 

- говорить Володимир Виборний, заступ-
ник начальника управління культури 
національностей та релігій Луганської 
облдержадміністрації.

- Це залучення місцевих підприємців, 
місцевих жителів до того, щоб ми мог-
ли розміщати гостей. Це будиночки, ви-
користання якоїсь торгівлі, де зможуть 
наші гості, туристи і поснідати, і зупини-
тись тут на кілька днів… - говорить Мак-
сим Лунякін, начальник відділу культури 
Білокуракинської райдержадміністрації.

За матеріалами Події. UA: Донбас

На маршруті зеленого туризму - 
Луб’янські камені
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Засідання комісії 
з питань соціальних виплат

14 червня в Білокуракинсь-
кій РДА відбулося чергове за-
сідання комісії з питань призна-
чення/відновлення соціальних 
виплат внутрішньо переміще-
ним особам за участю голови 
комісії – заступника голови 
райдержадміністрації Наталії 
Вервейко. 

На засіданні було розглянуто 316 
звернень. В результаті роботи було ви-
несено рішення: про призначення/від-

новлення соціальних виплат 289 осо-
бам; про припинення соціальних виплат 
через відсутність внутрішньо переміще-
ної особи за місцем фактичного прожи-
вання/перебування 20 особам. Відмов-
лено у призначенні соціальних виплат 
через надання завідомо недостовірних 
відомостей управлінню соціального за-
хисту населення 5 особам.

За матеріалами  спільноти:
Білокуракинська РДА

У червні розпочався чемпіо-
нат Білокуракинської грома-
ди з футболу за правилами 
«Шкіряного м’яча». До вашої 
уваги склади команд-учас-
ників чемпіонату, календар та 
результати перших двох турів 
змагань.

Команда села Олексіївка: Денис 
Мінчук, Станіслав Трехлєбов, Дмитро 
Михайлов, Ілля Чернишенко, Руслан 
Заїка, Вадим Світличний, Валерій Крав-
цов, Дмитро Гнатенко, Олександр Гна-
тенко.

Команда села Тимошине: Максим 
Шликов, Валерій Іванов, Дмитро Дро-
нов, Ельмар Сулейманов, Вадим Ри-
бальченко, Олександр Рибальченко, 
Вадим Гета, Віталій Горбенко, Максим 
Греков, Едуард Заїка, Олександр Пла-
стун, Олександр Циганок.

Команда села Лизине: Костянтин 
Козачок, Іван Козачок, Сергій Панченко, 
Максим Джус, Віталій Хмеленко, Леонід 
Грінченко, Олексій Грінченко, Юрій Хме-
ленко, Богдан Хмеленко, Юрій Джус, Во-
лодимир Павлік, Антон Драгола, Ярос-
лав Лизенко, Владислав Кобзар, Віталій 
Зайцев, Антон Бушля, Ростислав Наав-
густов, Юрій Вітер, Богдан Наавгустов, 
Михайло Білозерцев.

Команда села Паньківка: Антон 
Плотницький, Костянтин Плотницький, 
Артем Бондаренко, Володимир Головко, 
Олексій Головко, Сергій Скороход, Ми-
кола Кіященко, Юрій Пащук, Андрій Пи-
саренко, Олександр Ясиненко, Андрій 
Биков, Владислав Колянчиков, Сергій 
Роззувайло, Іван Вітер.

Команда села Нещеретове: Дмитро 
Йулдашев, Артем Калюжний, Михайло 
Колядинцев, В’ячеслав Крамарєв, Ар-
тур Кривенко, Дмитро Парієв, Володи-
мир Перевозніков, Богдан Рой, Євген 
Ромах, Владислав Сабєтов, Денис Сан-

гулов, Владислав Світличний, Олексій 
Сивоконь, Євген Силкін, Олександр 
Силкін, Роман Ткаченко, Олександр 
Харченко.

Команда села Шапарівка: Степан 
Неборак, Станіслав Лавренко, Богдан 
Яіков, Ярослав Марченко, Анна Беден-
ко, Віктор Безгубенко, Юрій Письмен-
ний, Дарина Нізійова.

Команда села Курячівка: Анатолій 
Кривуля, Олексій Кривуля, Андрій 
Колєснік, Дмитро Кучерявий, Сергій Фо-
менко, Денис Довженко, Олександр Ше-
стак, Олександр Чорнуха, Владислав 
Третяк, Владислав Куденко, Андрій Ма-
лахов, Максим Ромашенко, Владислав 
Корнієнко, Максим Кононенко, Данило 
Кутовий, Костянтин Ромашенко, Вла-
дислав Коломієць, Олексій Константи-
нов.

Команда села Луб’янка: Євген Ушен-
ко, Віталій Стогній, Владислав Стогній, 
Максим Бабак, Євген Світличний, Сергій 
Кравцов, Руслан Хмеленко, Костянтин 
Хмеленко, Денис Щербоп’ян, Олексій 
Баган, Віталій Курочка, Ярослав Носуля.

Календар та результати 
перших двох турів 

І тур 03.06.2018 р.
Курячівка - Паньківка - 3:3, Шапарівка 

- Олексіївка - 10:3, Луб’янка -Тимошине - 
3:1, Нещеретове - Лизине - 13:1.

ІІ тур 10.06.2018 р.
Паньківка - Шапарівка - 9:1, Олексіїв-

ка- Луб’янка - 0:7, Нещеретове -Тимо-
шине - 2:2, Лизине-Курячівка -1:6.

ІІІ тур 16.06.2018 р.
Курячівка - Шапарівка, Паньківка - 

Луб’янка, Олексїївка - Нещеретове, Ли-
зине - Тимошине.

ІV тур 24.06.2018 р.
Курячівка - Луб’янка, Паньківка - Не-

щеретове, Олексіївка - Тимошине, Лизи-
не - Шапарівка.

V тур 01.07.2018 р.
Шапарівка - Нещеретове, Тимошине – 

Курячівка, Паньківка - Олексіївка, Лизи-
не - Лубянка.

VI тур 08.07.2018 р.
Нещеретове - Луб’янка, Курячівка-О-

лексіївка, Тимошине - Шапарівка, Пань-
ківка - Лизине.

VII тур 15.07.2018 р.
Шапарівка - Луб’янка, Нещерето-

ве - Курячівка, Тимошине - Паньківка, 
Олексіївка – Лизине.

Дати проведення турів можуть зміню-
ватись залежно від календаря чемпіо-
нату області з футболу.

Оргкомітет

Чемпіонат громади з футболу

Шкільні будні

Ігри народів світу
8 червня 2018 року у пришкільному 

таборі відпочинку «Соняшник» (с.Мир-
не) Андроновою Н.Г. було проведено 
інтерактивний конкурс - «Ігри народів 
світу». Метою даного заходу було оз-
найомити дітей з іграми народів світу, а 
також розвивати уяву, пам’ять, мислен-
ня, виховувати інтерес до усної народ-
ної творчості.

У рамках даного заходу діти ознайо-
милися та прийняли активну участь в 
різноманітних іграх різних народів світу. 
Серед яких США, Індія, Литва та ін. Діти 
і набігались, і настрибались, і навесели-
лись.

Мирненська ЗОШ

День екскурсій
12 червня - «День екскурсій». Вихо-

ванці пришкільного табору «Соняшник» 
(с.Мирне) разом з вихователями Жи-
ровою Л.В. та Ткаченко С.В. відвідали 
Мирненський ФАП та аптеку. Фельдшер 
Овчаренко Д.В. показала дітям принцип 
роботи тонометра. Учні залюбки виміря-
ли тиск Дар’ї Валеріївні:) Аптекар Овча-
ренко Н.В. пригостила дітлахів вітамін-
ками. Опісля учні здійснили прогулянку 
до лісу, де з задоволенням пограли в 
різні рухливі і веселі ігри.

День здоров’я та спорту
Здоров’я - найголовніше в житті лю-

дини, тому 15 червня вихованці приш-
кільного табору «Соняшник» (с.Мирне) 
присвятили спорту та розгляду питань 
профілактики різних хвороб.

Веселі змагання, серйозні питання - 
ось головний зміст цього дня. Мається 
надія, що у скарбницю знань дітей до-
дасться багато нового.

День рідного краю
День рідного краю - «Луганщина 

- світанок України» - провела у приш-
кільному таборі «Соняшник» (с.Мирне) 
вихователь Бабіч Л.В. Діти з задоволен-
ням подивилися презентацію про Луган-
ську область, дізналися про багатьох 
визначних співвітчизників. Також відбув-
ся конкурс малюнків на асфальті «Моя 
Луганщина». А на завершення Людмила 
Вікторівна разом із вихованцями табору 
затанцювали флешмоб «Луганщина - це 
Україна».

Екскурсія в музей та пекарню
14 червня вихованців пришкільного 

табору «Соняшник» (с.Мирне) запро-
сили до смт Білокуракине на екскурсії 
в краєзнавчий музей та хлібопекарню.
Чайка О.О. - директор краєзнавчого 
музею - провела цікаву екскурсію. Діти 
ознайомилися з сивим минулим нашого 
краю, його флорою і фауною.

Візит учнів у ТОВ «Білокуракинський 
хлібозавод» був захоплюючим і цікавим. 
Директор Тарасова Ж.О. та працівники 
3-ї зміни показали весь процес випікан-
ня хліба. Ці екскурсії справили сильне 
враження на дітей і цей день запам’я-
тається їм надовго.

Учні Дем’янівської школи, перебу-
ваючи в літньому таборі, відвідали 
Дем’янівський краєзнавчий музей. Екс-
курсію по музею проводила бібліотекар 
Дем’янівської б\ф №6 Мирошниченко 
Альона Олександрівна.  Дуже цікаво 
було побачити народний одяг, чудові 
вишивані сорочки, рушники, ткацький 
верстат, предмети побуту  — все це 
дітям хотілося потримати в руках, роз-
гледіти якомога ближче. В музеї багато 
документів, книг, які розповідають про 
історію села Дем’янівка. Виявилось, що 
навіть назви старих вулиць села мають 
своє походження і свою історію. 

Всі були дуже задоволені екскурсією і 
відчули свій зв’язок з багатьма поколін-
нями людей, що жили упродовж століть 
на цій благодатній землі і створювали її 
красу.

За матеріалами  сайту
Білокуракинської ОТГ

Діти відвідали 
Дем’янівський музей

Дем’янівська ЗОШ



Білокуракинський портал16.06.2018 р. №5 Правда
переможе! 5

В селищі Білокуракине ходять чутки, 
що району газету «Життя Білокуракин-
щини» збираються закрити і Білоку-
ракинський район скоро залишиться 
без власної щотижневої газети. Після 
того, як газета стала приватною і пряме 
фінансування з районного бюджету 
припинилось, видавати газету стало не 
вигідно, навіть збитково. Тим більше, 
що тираж постійно падає і все менше 
людей її виписують. Особливо явно це 
стало проявлятись після появи в ме-
режі електронної версії газети «Білоку-
ракинський портал», в якій інформація 
подається в більш зручному та розгор-
нутому вигляді. А паперовий варіант 
газети «Життя Білокуракинщини» стає 
все менш популярним. Та і читати там 
особливо нічого, бо все одно та ж сама 
інформація є в Інтернеті - більш зручна 
і оперативна. Причому ця інформація 
про життя Білокуракинщини розповсюд-
жується як на офіційних сайтах, так і 
в різних білокуракинських спільнотах 
соціальних мереж - на Фейсбук, Одно-
класниках та ВКонтакте. І молоді пра-
цівниці редакції «ЖБ», як видно, майже 
не пишуть своїх власних текстів, бо ніх-
то з них не є професійними журналіста-
ми і не вміє цього робити. Вони їх про-
сто беруть із Інтернету або публікують 
готові матеріали, які їм надають з різних 
організацій чи державних установ. Іноді 
такі матеріали публікуються в газеті із 
запізненням в кілька тижнів і, відповідно, 
втрачають свою актуальність. А, зна-
чить, стають не цікавими для читачів. 

Судячи по останнім номерам газети 
«ЖБ» складається враження, що в ре-
дакції взагалі не вистачає матеріалів і 
вони не знають, що публікувати. Добре, 
хоч Інтернет допомагає…

Тому виникає логічне запитання: чи є 
сенс взагалі в існуванні газети «Життя 
Білокуракинщини», якщо її вже майже 
ніхто не читає і вона стає збитковою? 
Якби не реклама та оголошення, які так 
«щедро» публікуються на сторінках рай-
онної газети, та оплата інформаційних 
послуг в освітленні діяльності місцевих 
органів влади, то прибутку від видання 
газети в редакції взагалі б не було. Але 
в Інтернеті існує кілька різних білоку-
ракинських спільнот в соц.мережах, де 
можна абсолютно безкоштовно публіку-
вати свою рекламу та оголошення. Це 
і сама спільнота «Білокуракинський 
портал» в соц.мережах Facebook, Од-
ноклассники, VK, і паблік «Наше Біло-
куракине» VK, і деякі інші спільноти. 
Також можливе додавання реклами та 
оголошень в саму електронну версію 
газети «Білокуракинський портал». Для 
цього необхідно лише прислати своє 
оголошення на email: bilokurakyne@
gmail.com , або прислати в повідомлен-
ня адміністрації спільнот в соц.мережах, 
або самостійно додати в спільноти з 
повними реквізитами автора такого ого-
лошення. За рекламу та оголошення 
відповідальність несе той, хто їх додає, 
і адміністрація «Білокуракинського пор-
талу» за неї не відповідає. На даний мо-
мент все абсолютно БЕЗКОШТОВНО!!! 
Хоча в подальшому можлива і пропла-
чена реклама та оголошення! Тому по-
спішайте додати своє оголошення чи 
рекламу на «Білокуракинський портал» 
БЕЗКОШТОВНО, який на сьогоднішній 

день є найбільш популярною і відвіду-
ваною спільнотою Білокуракинщини! 
Загальна щоденна кількість відвідувань 
спільноти «Білокуракинський портал» в 
різних соц.мережах (якщо вірити ста-
тистиці) складає в межах 1300-1500. А 
це для Білокуракине не так вже й мало. 
Такої щоденної кількості відвідувань не 
має жодна білокуракинська спільнота чи 
сайт! Фактично це кількість майже всіх 
абонентів, які користуються Інтернет  в 
селищі Білокуракине! А це означає, що 
абсолютна більшість білокуракинців, які 
користуються Інтернетом, хоча б раз на 
тиждень заходять на сайт Білокуракин-
ський портал або його спільноти в соц.
мережах.

Також кожен випуск електронної версії 
газети «Білокуракинський портал» за-
вантажують або переглядають онлайн 
150-200 людей, і ця кількість з виходом 
кожного нового випуску газети постійно 
зростає. Ваші новини, реклама та оголо-
шення при публікації їх в газеті «Білоку-
ракинський портал» залишаються в ній 
назавжди, і навіть після якогось проміж-
ку часу ви завжди можете скачати цю 
газету і прочитати те, що вас цікавить. І 
таке завантаження газети та перегляд її 
онлайн також є БЕЗКОШТОВНИМ! При 
бажанні електронну газету  «Білокура-
кинський портал» можна роздрукувати 
як у форматі А3 (стандартний розмір га-
зети) так і у форматі А4 (розмір альбом-
ного листка). Звісно, при роздрукуванні 
у форматі А4 розмір буде вдвічі зменше-
ний, але залишатиметься читабельним 
при якісному друку на принтері. При 
цьому друкувати можна як в чорно-біло-
му варіанті, так і в кольорі.

Якщо ви хочете залишитись в історії 
рідного селища Білокуракине, якщо ви 

хочете, щоб про вас читали і знали на-
віть після багатьох років, то присилайте 
свої новини, статті, оповідання, вірші, 
анекдоти, інші різні публікації (бажано 
разом з фотографіями чи іншими ілю-
страціями) адміністрації «Білокуракин-
ського порталу» і після перевірки та ре-
дагування ваші матеріали обов’язково 
будуть додані в електронну версію газе-
ти «Білокуракинський портал»!

Електронна версія газети «Білокура-
кинський портал» з кожним новим ви-
пуском стає все більш популярною. В 
ній є не тільки найсвіжіші новини Біло-
куракинського району, але і авторські 
матеріали критичного змісту, аналітичні, 
пізнавальні, розважальні. Також мож-
ливе додавання різноманітних творчих 
робіт – статей, оповідань, віршів. Але 
головна відмінність газети «Білокура-
кинський портал» від газети «Життя 
Білокуракинщини» (або «ЖБ») - це 
правдивість матеріалів. «Правда пере-
може!» - ось основний постулат «Біло-
куракинського порталу». Саме тому 
«Білокуракинський портал» є найбільш 
відвідуваним інформаційним ресур-
сом серед білокуракинців і його попу-
лярність з кожним днем тільки зростає. 
Газета «Білокуракинський портал» на 
даний момент є безкоштовним і абсо-
лютно незалежним виданням, яке ніким 
не фінансується і саме тому на ньому 
можна публікуватись будь-кому, без 
вказівок якихось начальників, представ-
ників влади чи бізнесу.

Відвідуйте сайт «Білокуракинський 
портал», приєднуйтесь до спільнот в 
соц.мережах, завантажуйте та читайте 
онлайн електронну версію газети «Біло-
куракинський портал» - і будьте в курсі 
всіх новин і подій селища Білокуракине 
та Білокуракинського району! Залишай-
тесь з нами і хай вам щастить!

Адміністрація 
«Білокуракинського порталу»

ЧИ ЗАКРИЮТЬ «ЖИТТЯ БІЛОКУРАКИНЩИНИ» 
або ЧОМУ ЗРОСТАЄ ПОПУЛЯРНІСТЬ БІЛОКУРАКИНСЬКОГО ПОРТАЛУ?

Вшановували Святителя Луку 
Кримського на території районної 
центральної лікарні смт Білоку-
ракине.

У понеділок, 11 червня 2018 року, на 
території Білокуракинської централь-
ної районної лікарні в тіні густих дерев 
зібралися медики, пацієнти лікувально-
го закладу, парафіяни храмів смт Біло-
куракине - Свято-Тихонівського і свв. 
Царствених Страстотерпців. Всі вони 
прийшли, щоб вшанувати пам’ять свя-
тителя Луки сповідника, архієпископа 
Сімферопольського.

Архімандрит Володимир (Могильний), 
настоятель Свято-Тихонівського храму 

смт Білокуракине, благочинний Білоку-
ракинського церковного округу, а також 
ієрей Андрій Миронюк - настоятель хра-
му свв. Царствених Страстотерпців смт 
Білокуракине, зробили водосвятний мо-
лебень з читанням акафісту.

Ікона святителя Луки, архієпископа 
Кримського, яка перебувала на вид-
ному місці під час служіння молебню, 
нагадувала людям про велику силу і 
милосердя цього захисника і рятівника 
стражденних. Він по праву вважається 
одним з покровителів всіх медиків, а та-
кож цілителем хворих, які просять у ньо-
го в своїх молитвах зцілення від недуг.

Участь у богослужінні додало людям 
багато душевних емоцій, енергії, радо-
сті і внутрішнього тепла.

Під захоплені вигуки учасників торже-
ства священики окропили святою водою 
молільників і зробили помазання свя-
тим єлеєм. Під час служби священика-
ми читалися записки за здоров’я, подані 
присутніми.

Архімандрит Володимир (Могильний) 
виголосив коротку повчальну промо-
ву, присвячену пам’яті святителя Луки 
сповідника, архієпископа Сімферополь-
ського.

Прес-служба Свято-Тихонівського 
храму смт Білокуракине

Дитяча творча майстерня: «Живий 
календар костюмів населення Луганщи-
ни, Новоайдарщини» була проведена 
в рамках допомоги ПРООН Луганській 
області щодо покращення іміджу та ви-
роблення іміджевих матеріалів «Різно-
манітна, гостинна, привітна Луганщина 
моя». Участь приймали 12 дітей-моде-
лей (дівчаток), серед них була і учасни-
ця з Білокуракинщини, випусниця тан-
цювального колективу «Грація» Анна 
Ромасюк, 10 осіб з дитячої фото-студії 
міста Сєвєродонецьк “Фото магія” та їх 
супроводжуючих з числа дорослих (13 
осіб) і організаторів (10 осіб), на фото-
сесію в костюмах 1820-х років народів, 
які проживали на території Луганської 
області (які зберігаються і поки ще до-
ступні для примірки на «живих» моде-
лях в Новоайдарському краєзнавчому 
музеї - що є унікальним фактом наяв-
ності в одному місті найбільшої колекції 
аутентичних костюмів в Україні). Кожен 
костюм - це історія, що підтверджує 
мультинаціональність Луганської об-
ласті, коли людей багатьох народів та 
культур об’єднала одна територія для 
проживання, роботи та поліпшення 
побуту. Метою майстерні є також со-
ціальна єдність молоді та дорослих в 
ім’я збереження традицій та особливо-

стей області, більш глибоке вивчення і 
запам’ятовування унікальної історії Лу-
ганської області та її громад для наступ-
них поколінь заради миру, толерантного 
ставлення до різних національностей, 
народностей і культур.

За матеріалами спільноти:
Білокуракинський РБК

Вшанували 
Луку Кримського

Дитяча творча майстерня

Анна Ромасюк

Випускний вечір 9 класу. Чим він за-
пам’ятається? Сильне хвилювання 

в очах дітей; вірші зі слізьми суму за 
школою та любові до батьків дівчаток, 
юнаків; емоційність, дитяча щирість 
танцювальних композицій; акапельне 
виконання Гімну України (аж подих пе-
рехопило від гордості та сили звучан-
ня); виконання пісні дружби класним 
керівником Шаповаловою Ю.В. та усіма 
присутніми. Для всього цього не потріб-
ні гроші (тема дня всіх соцмереж, те-
лебачення). А потрібні СЕРДЕЧНІСТЬ,-
ЩИРІСТЬ, ЛЮДЯНІСТЬ.

За матеріалами Нещеретівської ЗОШ

Випускний вечір в 9-х класах Нещеретівської ЗОШ
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Кому надається допомога? Право на 
допомогу мають: одинокі матері (які не 
перебувають у шлюбі), одинокі усинов-
лювачі, якщо у свідоцтві про народжен-
ня дитини або документі про народжен-
ня дитини, виданому компетентними 
органами іноземної держави, за умови 
його легалізації в установленому за-
конодавством порядку (рішенні про 
усиновлення дитини), відсутній запис 
про батька (матір) або запис про бать-
ка (матір) проведено в установленому 
порядку органом державної реєстра-
ції актів цивільного стану за вказівкою 
матері (батька, усиновлювача) дитини; 
матері (батьки) дітей у разі смерті од-
ного з батьків, які не одержують на них 
пенсію в разі втрати годувальника, со-
ціальну пенсію або державну соціальну 
допомогу дитині померлого годувальни-
ка, передбачену Законом України «Про 
державну соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію та особам 
з інвалідністю».

Водночас, якщо одинока мати, одино-
кий усиновлювач зареєстрували шлюб, 
то у разі смерті одного з батьків за ними 
зберігається право на отримання допо-
моги на дітей, які народилися чи були 
усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не 
були усиновлені чоловіком (дружиною).

Чи надається допомога у випадку, 
якщо матір не перебуває в зареєстрова-
ному шлюбі з особою, від якої має дітей 
та з якою вона веде спільне господар-
ство? Жінка, яка має дітей від особи, з 
якою вона не перебувала і не перебу-
ває в зареєстрованому шлюбі, але з 
якою вона веде спільне господарство, 
разом проживає і виховує дітей, право 
на одержання допомоги, встановленої 
на дітей одиноким матерям, немає. При 
реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, 
яка є батьком її дітей, допомога на ді-
тей, народжених від цієї особи, не при-
значається.

Чи надається допомога на дітей, які 
перебувають на повному державному 
утриманні? Не надається, але якщо ди-
тина, яка перебуває на утриманні в ін-
тернатному закладі за рахунок держави, 
під час літніх канікул перебуває вдома, 
зазначена допомога призначається за 
повні місяці перебування дитини вдома 
на підставі довідки навчального закладу 
про те, що дитина в цей час не переб-
увала на утриманні в інтернатному за-
кладі за рахунок держави.

Куди звертатися за допомогою? Звер-
татись за призначенням необхідно до 
уповноважених представників сільських 
(селищних) рад за місцем реєстрації 
отримувача допомоги, а для мешканців 
Білокуракинської ОТГ - до уповноваже-
них представників громади. Допомога 
може бути призначена за місцем фак-
тичного проживання за умови подання 
довідки про неодержання зазначеної 
допомоги в УСЗН за місцем реєстрації. 
Важливо врахувати, що допомога на ді-
тей одиноким матерям призначається 
незалежно від одержання на дітей ін-
ших видів допомоги.

Перелік документів необхідних для от-
ри¬мання допомоги. Для призначення 
допомоги на дітей одиноким матерям 
подаються такі документи; заява про 
призначення допомоги, що складається 

за формою, затвердженою Мінпраці;
витяг з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян про дер-
жавну реєстрацію народження дитини, 
виданий відділом державної реєстрації 
актів цивільного стану, або довідка про 
народження, видана виконавчим орга-
ном сільської, селищної, міської (крім 
міст обласного значення) рад, із зазна-
ченням підстави внесення відомостей 
про батька дитини до актового запису 
про народження дитини відповідно до 
абзацу першого частини першої ст.135 
Сімейного кодексу України, або доку-
мент про народження, виданий компе-
тентним органом іноземної держави, в 
якому відсутні відомості про батька, за 
умови його легалізації в установленому 
законодавством порядку; копія свідо-
цтва про народження дитини; довідка 
про реєстрацію місця проживання ма-
тері та дитини. Якщо дитина навчається 
за межами населеного пункту, в якому 
проживає мати і не перебуває на пов-
ному державному утриманні, подається 
довідка про реєстрацію місця прожи-
вання матері та довідка про реєстра-
цію місця проживання або місця пере-
бування (навчання) дитини; декларація 
про доходи та майновий стан осіб, що 
звернулися за призначенням усіх ви-
дів соціальної допомоги (заповнюється 
на підставі довідок про доходи кожного 
члена сім’ї); довідки про доходи на кож-
ного члена сім’ї.

Усиновлювачі подають також копію 
рішення про усиновлення. Мати (бать-
ко) дітей у разі смерті одного з батьків, 
яка (який) не одержує на них пенсію в 
разі втрати годувальника, соціальну 
пенсію або державну соціальну допо-
могу дитині померлого годувальника, 
передбачену Законом України «Про 
державну соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію та особам 
з інвалідністю», подають копію свідо-
цтва про смерть одного з подружжя та 
довідку про те, що вони не одержують 
на дітей зазначені пенсії та державну 
соціальну допомогу.

Строк, протягом якого виплачується 
допомога. Допомога на дітей одино-
ким матерям призначається з місяця, в 
якому було подано заяву з усіма необ-
хідними документами та виплачується 
щомісяця по місяць досягнення дити-
ною 18-річного віку (якщо діти навча-
ються за денною формою у загальноо-
світніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах І-IV рівня акреди-
тації до закінчення такими дітьми на-
вчальних закладів, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років) включно.

Кожні шість місяців допомога підлягає 
перегляду у відповідності до сукупних 
доходів родини за минулі шість місяців. 
Для перегляду необхідно звертатися до 
уповноважених осіб та подавати пакет 
документів з декларацією про доходи та 
майновий стан осіб, що звернулися за 
призначенням усіх видів соціальної до-
помоги (заповнюється на підставі дові-
док про доходи кожного члена сім’ї).

Що робити у випадку, коли особа 
народила дитину за межами України 
і не може подати документ, який під-
тверджує той факт, що вона є одино-
кою матір’ю? У цьому випадку рішення 

про призначення допомоги на дитину 
такій особі приймається УСЗН райдер-
жадміністрації на підставі обстеження 
матеріально-побутових умов сім’ї і до-
кумента про народження дитини, ле-
галізованого в установленому порядку, 
якщо інше не передбачено міжнародни-
ми договорами України.

Чи продовжується виплата допомоги 
у випадку навчання дитини? Якщо діти 
навчаються за денною формою у за-
гальноосвітніх, професійно-технічних та 
вищих навчальних закладах І-IV рівня 
акредитації, виплата допомоги на дітей 
одиноким матерям продовжується на 
підставі довідки навчального закладу до 
закінчення такими дітьми навчальних 
закладів, але не довше ніж до досягнен-
ня ними 23 років.

Умови припинення виплати допомоги. 
Виплата цієї допомоги припиняється у 
разі: позбавлення отримувача допомо-
ги батьківських прав; позбавлення волі 
отримувача допомоги за вироком суду; 
скасування рішення про усиновлення 
дитини або визнання його недійсним; 
реєстрації дитиною шлюбу до досяг-
нення нею 18-річного віку; надання 
неповнолітній особі повної цивільної 
дієздатності у випадках, передбачених 
законом; смерті дитини; смерті отриму-
вача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким 
матерям (батькам) зупиняється у разі: 
тимчасового влаштування дитини на 
повне державне утримання; відібрання 
дитини в отримувача допомоги без поз-
бавлення батьківських прав; тимчасово-
го працевлаштування дитини. Виплата 
допомоги припиняється або зупиняєть-
ся на підставі поданих обґрунтованих 
пропозицій органу опіки та піклування 
чи державного соціального інспектора 
УСЗН з місяця, що настає за місяцем, в 
якому виникли зазначені обставини, за 
рішенням органу, який призначив допо-
могу.

Розмір допомоги на дитину одинокій 
матері. Допомога на дітей одиноким ма-
терям надається у розмірі, що дорівнює 
різниці між 100% прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку та серед-
ньомісячним сукупним доходом сім’ї в 
розрахунку на одну особу за попередні 
шість місяців.

Середньомісячний сукупний дохід 
сім’ї визначається згідно з Методикою 
обчислення сукупного доходу сім’ї для 
всіх видів соціальної допомоги, що за-
тверджується наказом Мінпраці, Міне-
кономіки, Мінфіном, Мінмолодьспортом 
та Держкомстатом.

До складу сім’ї особи, що звертається 
за призначенням зазначеної допомоги, 
включаються: чоловік (дружина), рідні, 
усиновлені та підопічні діти віком до 18 
років, а також діти віком до 23 років, які 
навчаються за денною формою у вищих 
навчальних закладах І-ІV рівня акреди-
тації та професійно-технічних навчаль-
них закладах і не мають власних сімей 
незалежно від місця проживання або 
реєстрації; неодружені повнолітні діти, 
які визнані інвалідами з дитинства І та 
II групи або інвалідами І групи і прожи-
вають разом з батьками; непрацездатні 
батьки чоловіка та дружини, які прожи-
вають разом з ними і перебувають на їх 

утриманні у зв’язку з відсутністю влас-
них доходів; жінка та чоловік, які прожи-
вають однією сім’єю, не перебувають у 
шлюбі, але мають спільних дітей.

Таб.1 Прожитковий мінімум на дитину

Категорія 
дітей

01.01.2018 01.07.2018 01.12.2018

Діти віком 
до 6 років

1492 грн. 1559 грн. 1626 грн.

Діти віком 
від 6 до 18 
років

1860 грн. 1944 грн. 2027 грн.

Діти віком 
від 18 до 23 
років

1762 грн. 1841 грн. 1921 грн.

Приклад розрахунку: сім’я складаєть-
ся з 3-х осіб (двоє дітей - 10 та 5 років 
та мати, яка є одинокою по відношен-
ню до обох дітей), середньомісячний 
дохід сім’ї - 2500 гри. на всю родину. 
На 1 члена родини середньомісячний 
дохід складатиме: 2500 грн./3 чоловіка 
= 833,33 грн.

Середньомісячний дохід визначаєть-
ся на підставі сумування всіх доходів 
родини за попередні шість місяців пе-
ред зверненням за допомогою та ділен-
ням суми всіх цих доходів за шість міся-
ців на 6, тобто визначаєте середню суму 
ваших доходів за один місяць.

На дитину 5 років визначаємо розмір 
допомоги одинокій матері: 1492 гри. 
(прожитковий мінімум - показник в та-
блиці вище) – 833,33 гри. = 658,67 грн. 
На дитину 10 років визначаємо розмір 
допомоги одинокій матері: 1860 грн. 
(прожитковий мінімум - показник в та-
блиці вище) - 833,33 грн. = 1026,67 грн.

Отже, на дитину 5 та 10 років така 
жінка буде отримувати 658,67 грн. та 
1026,67 грн. відповідно, всі шість міся-
ців. Допомога призначається сумарно 
і виплачується у загальному розмірі 
1685,34 грн. (658,67 грн. + 1026,67 грн.) 
протягом шести місяців. Потім вона по-
новлює пакет документів звертаючись 
до відповідальних працівників сільських 
(селищних) рад або Білокуракинської 
громади і допомогу їй будуть перерахо-
вувати вже по новим доходам.

Як враховується дохід для фізичних 
осіб-підприємців, які обрали спрощену 
систему оподаткування? Для фізичних 
осіб-підприємців, які обрали спрощену 
систему оподаткування та є платниками 
єдиного податку першої групи, незалеж-
но від отриманих доходів до сукупного 
доходу за кожен місяць враховується 
дохід на рівні двох розмірів прожитково-
го мінімуму, встановленого для працез-
датних осіб, чинного на відповідний мі-
сяць; для фізичних осіб-підприємців, які 
обрали спрощену систему оподаткуван-
ня та є платниками єдиного податку дру-
гої групи - трьох розмірів прожиткового 
мінімуму, встановленого для працездат-
них осіб; для фізичних осіб-підприємців, 
які обрали спрощену систему оподатку-
вання та є платниками єдиного податку 
третьої групи - чотирьох розмірів про-
житкового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб.

Т.ЛАДНА,
заступник начальника УСЗН РДА,

начальник відділу управління пер-
соналом та контрольно-аналітичної 

роботи
За матеріалами «ЖБ»

№43 від 16.06.2018 року

Роз’яснення щодо виплати допомоги одиноким матерям

Ось і пройшов найцікавіший та най-
веселіший день у дитячому садочку 
«Сонечко» - День Бантиків. До малят 
завітали дві подружки-клоунеси Ан-
фіска та Іриска і, звісно, найкрасивіший, 
найталановитіший, найрозумніший чо-
ловік у повному розквіті сил та краси – 
Карлсон. Разом з вихованцями садоч-
ка герої провели цікаві розваги та ігри: 
«Збери бантики», «Чарівні калоші-ско-

роходи», «Хто швидше зав’яже бантик» 
тощо. Визначили переможців свята за 
кількістю бантиків на дитині. Перемож-
цем стала Гриб Меланья – 18 бантиків у 
її образі. Свято продовжилося веселою 
дискотекою та полуничним десертом.

За матеріалами сайту
Білокуракинської громади

День Бантиків в ДНЗ «Сонечко»
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Казки люблять всі діти: чарівництво і 
пригоди захоплюють, розважають, на-
вчають добру і справедливості.

Бібліотекарі підготували для дітей з 
пришкільного табору гру-подорож «В го-
стях у казки».

Діти здійснили захоплюючу подорож 
у світ казок, де зустрілися з улюблени-
ми казковими героями, познайомилися 
з новими казками, дізналися про різно-
маніття казкового світу, відповідали на 
питання казкової вікторини, вгадували 
героїв і назви казки по картинках.

Найактивніші юні читачі, під керівни-
цтвом ведучої, розіграли народну каз-
ку «Ріпка». Ну, а дівчатка змогли взяти 
участь у веселому конкурсі «Принцеса 
на горошині».

Довгоочікуване літо тільки-но розпо-
чалося, а діти з Білокуракинської ОТГ 
вже встигли гарно відпочити. В період з 
1 по 10 червня 10 школярів (діти учас-
ників АТО та діти з багатодітної сім’ї) пе-
ребували на оздоровленні в позамісько-
му закладі оздоровлення та відпочинку 
«Крилатий», розташованому на морсь-
кому узбережжі в санаторно-курортній 
зоні Херсонської області Скадовського 
району. 

У ПЗОВ «Крилатий» на дітей чекали 
привітні працівники табору, які з раді-
стю зустріли дітей з далекої дороги, на-
годували смачним обідом та провели 
екскурсію територією табору. Фонтан з 
місцем для відпочинку, чудові квітники, 
малі скульптурні композиції, власний 
огороджений пляж, комплекс ігрових 
спортивних майданчиків, питні фонтан-
чики з водою із артезіанської свердло-
вини та комфортні спальні комплекси 

біля самісінького моря чекали на вихо-
ванців. 

Кожен день перебування в таборі був 
надзвичайно захоплюючим та активним. 
Діти швидко адаптувалися до розпо-
рядку дня ПЗОВ «Крилатий». Ранок 
розпочинався із зарядки на березі моря, 
яка надавала енергії та позитивного на-
строю на цілий день. Діти отримували 
п’ятиразове збалансоване харчування. 
Двічі на день під наглядом вихователів 
та рятувальників вихованців зустріча-
ло тепле море. У вільний час діти мали 
змогу відвідати спортивні гуртки, які 
працюють на території табору (футбол, 
волейбол, баскетбол, шахи, шашки, 
настільний теніс, більярд, туристич-
ний, стрільби з пневматичної гвинтівки, 
спортивного лука зі стрілами, катання 
на байдарках). Крилатівці із нетерпін-
ням чекали вечора кожного дня, адже 
тоді проводились різноманітні культур-
но-розважальні заходи (конкурси, ігри 
на свіжому повітрі і пляжі, щоденна 

дискотека, показ фільмів та мультфіль-
мів у клубі-театрі). Школярі з Білокура-
кинської ОТГ активно приймали участь 
у спортивних та культурних заходах та-
бору, а найактивніших дітей (Болото Ка-
рину, Константінова Миколу та Ладнай 
Дар’ю) було нагороджено грамотами. 
Приємні спогади залишились від екс-
курсії до міста Скадовськ, де діти відпо-
чили у парку розваг, прогулялися набе-
режною та придбали морські сувеніри 
на згадку про подорож. 

Десять днів відпочинку пролетіли 
дуже швидко, проте за цей час дітки 
знайшли нових друзів, отримали масу 
позитивних емоцій, мали змогу спробу-
вати себе в різних видах культурного та 
спортивного напряму. Залишати чарів-
ний, яскравий світ табору було сумно. З 
надією на повернення до «Крилатого», 
який став таким рідним, діти запустили 
в море монети. Відпочилими, засмагли-
ми із найприємнішими враженнями діти 
повернулися до Білокуракинщини. А по-
переду ще ціле літо! 

Керівником організованої групи та су-
проводжуючим до табору «Крилатий» 
була вчитель англійської мови Шапарсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Хрипун Оксана Олексіїв-
на, якій велика вдячність від батьків та 
відділу освіти Білокуракинської селищ-
ної ради.

За матеріалами спільноти
Відділ освіти Біл.сел.ради

Насичено та різноманітно проходить 
літній відпочинок у дітей району. Так, 
8 червня учні закладів освіти Білоку-
ракинськинської районної ради: Тимо-
шанської ЗОШ І-ІІ ступенів та вихованці 
дитячого садочку «Лелека», Павлівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів та Просторівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів - відвідали Лугансь-
кий обласний український музично-дра-
матичний театр. Там вони переглянули 
виставу «Веселкова країна-мережина» 
та весело провели час у країні «Ми-
шляндії». Такі культурно-ознайомчі по-
дорожі дарують дітям безліч яскравих 
вражень, радості та позитиву, а також 
сприяють залученню дітей до прекрас-
ного світу театрального мистецтва.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Село живе... Не одну сотню років мо-
литвою зустрічає світанок і проводжає 
день. У золотавих туманах прокидаєть-
ся воно щоранку, як і багато років тому, 
і ми вдивляємося в його усміхнене, до-
бре обличчя. Село вітає нас щедрими 
кетягами калини, п’янким запахом сіна... 
Рідна батьківська земля, яка справді 
зігріває душу кожного з нас. Це тепло 
проникає глибоко до серця. І де б ми не 
були, а невидимі промінчики притягують 
до себе, кличуть із далеких доріг до рід-
ного куточка.

Здається, нема нічого кращого на світі 
за побачення із знайомими вулицями, 
батьківською хатою.

Сонячного, теплого дня свій День на-
родження святкувало мальовниче село 
Нещеретове. Урочистості розпочалися 
на святково вбраній площі біля Будинку 
культури.

З найкращими вітаннями до громади 
звернулися заступник голови Білоку-
ракинської об’єднаної територіальної 

громади Д.А.Шуть та староста села Не-
щеретове А.М.Оселедько, які побажали 
жителям процвітання, а кожній родині - 
щастя, достатку, злагоди та добробуту. 
Дмитро Антонович наголосив, що не-
щеретяни небайдужі до долі свого насе-
леного пункту, покладають багато часу і 
сил задля його розвитку, а також він ви-
конав почесну місію - вручив від грома-
ди подарунок у вигляді нової імпортної 
газонокосарки.

Концертна програма продовжилася 
піснями про Україну, про стежину до 
батьківської хати, про своє село. Раду-
вали селян музичні виступи вокальних 
колективів «Акація», Тетяна Крамаре-
ва, Володимир Мясніков, Тетяна Жур-
ба, Олександр Трощієв, Микола Сахань, 
Маргарита Діденко, Ліза Шаповалова, 
аматори сцена Луб’янського та Пань-
ківського СБК. Особливо запальні номе-
ри продемонстрували вихованці Неще-
ретівської ЗОШ та ДНЗ «Зірочка». Масу 
яскравих емоцій подарував Валерій 

Заєць зі своєю власною концертною 
програмою.

Не обійшлося і без подарунків, їх от-
римали подружжя, яке відсвяткували 
золоте весілля - Олексія та Любов Пав-
лік, Миколи та Людмили Дубових, рубі-
нове весілля - подружжя Олександра і 
Людмили Кравцових, Миколи і Наталії 
Заєць. На святі вшановували наймен-
шого жителя села - це Арсеній Шиленко, 
а також нагородили за активну життєву 
позицію і вагомий вклад у благоустрій 
с. Нещеретове одинадцять мешканців 
села, окремі слова подяки і нагороду от-
римала голова громадської організації 
Т.І.Чумак.

Головні розваги цього дня чекали на 
наймолодших гостей свята, адже їх при-
ваблювали кілька батутів, шоу мильних 
бульбашок, яке показала Наталя Ко-
валенко. А ще односельці мали змогу 
придбати шашлик, солодку вату та бра-
ли участь у цікавій лотереї. Після за-
вершення святкового концерту гості та 
жителі села могли пригоститися безко-
штовною українською стравою - запаш-
ною польовою кашею.

Закінчилося свято салютом, який 
здійнявся у небо яскравими барвами 
та гучною дискотекою. Одним словом, 
хто прийшов на День народження села 
з відкритим серцем посвяткувати, по-
радіти, відпочити, поспілкуватися, отри-
мали позитивні емоції і масу задоволен-
ня.

За матеріалами «ЖБ»
№43 від 16.06.2018 року

«Крилатий» окрилив дітей Білокуракинщини

Моє село – моя історія жива

Насичений літній 
відпочинок дітей

Гамірно вранці 15 червня було в ди-
тячій бібліотеці . Це вихованці дитячого 
садочку «Берізка» разом зі своїми ви-
хователями завітали до нас на гостини. 
Діти дружньо відгадували загадки, були 
активними, інсценували казки та змага-
лися на кращий малюнок своїх улюбле-
них казкових героїв. Цікаво було малечі 
ознайомитись із книжковим царством 
дитячоі бібліотеки.

За матеріалами спільноти
Білокуракинської дитячої бібліотеки

Казки люблять всі

Гамірно в дитячій 
бібліотеці

Екскурсії у дитячому садочку вносять 
різноманітність у життя дітей, збагачу-
ють їхню уяву, дають змогу краще пізна-
ти оточуюче середовище місцевості де 
вони мешкають. Тож сьогодні вихованці 
дитячого садка «Сонечко» відправили-
ся у цікаву подорож до хлібопекарні, де 
випікають найсмачніших хліб.

Що треба для того, щоб тісто було 
гладеньке, як сформувати з тіста батон, 
чому він спочатку маленький, а потім 

великий, чому він виходить рум’яний, і 
як можна нарізати його однаковими,за 
величиною скибочками??? Про все це 
дітям середньої та старшої групи ДНЗ 
«Сонечко» розповіли працівники хлібо-
пекарні «Каравай». Також діти змогли 
скуштувати свіжий і найсмачніший хліб, 
яким їх люб’язно пригостили.

За матеріалами спільноти 
ДНЗ «Сонечко»

Екскурсії до хлібопекарні



Білокуракинський портал - 
незалежне електронне видання 
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переможе!

При Нещеретівській ЗОШ після закін-
чення навчального року розпочав свою 
роботу дитячий табір «Ромашка», в яко-
му діти і відпочивають, і розважаються, 
і навчаються. В таборі щодня прово-
дяться різноманітні заходи. Нещодавно 
проходив «День казки». Діти з радістю 
своіми руками зробили декораціі та ін-
сценізували казку «Колобок», позмага-
лися в складанні кубиків з мультфільмів.

Також в пришкільному таборі «Ромаш-
ка» та англомовному таборі «Travellers» 
діти не тільки відпочивають, а і відкри-
вають для себе світ професій... Дітлахи 
з екскурсією відвідали Пожежну частину 
в селищі Білокуракине і Білокуракинсь-
ку хлібопекарню, де дізнались багато 
нового і цікавого. Там їм розповіли про 
особливості професії пожежника та хлі-
бопекаря. Рятівники продемонстрували 
дітям пожежну машину, її обладнання, 
розповіли, як відбувається гасіння по-
жеж, як треба  діяти в надзвичайних 
ситуаціях. Деякі з дітей навіть посиді-
ли в пожежній машині, відчувши себе 
справжніми рятівниками. Мабуть, що 
дехто з дітей вже визначився зі своєю 
майбутньою професією.

Пройшов в «Ромашці» і цікавий захід 
виховного спрямування - гра «Цікаві 
професії». Діти ознайомилися із різно-
маніними професіями та уявили себе в 
ролі фотографа, футболіста, спортсме-
на-велосипедиста, будівельника, заліз-

ничника, ветлікаря, вчителя, лікаря, мо-
дельєра та фотомоделі.

Учасники табору «Ромашка» мали на-
году подивитися, де працюють їх батьки, 
та «випробувати на міцність» сільсько-
господарську техніку СТОВ «Вікторія». 
А ще діти за допомогою величезних ва-
гів дізнались, яка загальна вага табору 
Ромашка - 2100 кг.

За матеріалами спільноти
Нещеретівської ЗОШ

Цікаве дозвілля в дитячому таборі «Ромашка»

11 червня вихованці дитячого на-
вчального закладу «Берізка» відвідали 
пожежну частину селища Білокуракине. 
Під час екскурсії діти дізнались бага-
то нового про роботу цієї небезпечної 
служби, а також мали змогу приміряти 
на себе костюми пожежників та поси-
діти в кабіні пожежної машини, від чого 
отримали велике задоволення. Цікава 
розповідь та пожежна техніка справила 
сильні і незабутні враження на дітей.

За матеріалами сайту 
Білокуракинської громади

Незабутня подорож 
до пожежників

На базі Національної школи 
суддів України, на Харківщині, 
проводилися заняття з прес- 
секретарями місцевих, апеля-
ційних та господарських судів 
України. Участь у даному за-
ході брали прес-секретарі з різ-
них куточків України. Від Біло-
куракинського районного суду 
була присутня помічник судді 

– Ямнова Юлія Іванівна.
Прес-секретарі здобули навички 

складання прес-релізів, прес-анон-
сів, а головне - пройшли курс, як 
саме поводитись прес-службі суду 
при розгляді у суді резонансних 
справ та уникнути небажаних кон-
фліктів.

За матеріалами спільноти
Білокуракинський районний суд

Нові знання, нові враження...

В рамках проекту «Відкриємо ОСОБ-
ЛИВИЙ світ разом» 13 червня в Біло-
куракинській ЗОШ№1 відбувся фести-
валь настільних ігор «Розумійко». Учні 
5-6 класів чудово провели час. Такі ігри 
спрямовані на розвиток толерантності, 
співпраці, вміння слухати іншого та пра-
цювати в команді. Діти із захопленням 
грали в ігри і вчились одночасно.

За матеріалами спільноти:
«Перша школа»

Особливий світ -
разом

Вже другий тиждень на базі Білокура-
кинської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 працює приш-
кільний оздоровчий табір « Лідер».

Вихованцями нашого табору є най-
активніші, найвеселіші, найрозумніші, 
найсміливіші учні 5 - 6 класів Білокура-
кинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. Кожен день 
в таборі - це нова, захоплююча історія!

За матеріалами спільноти 
«Перша школа»

В Білокуракинській ЗОШ№1
працює пришкільний 

табір «Лідер»

Для учнів Лозно-Олександрівської 
ЗОШ, що проводять літо в пришкільному 
таборі «Сонячна доріжка», фахівцями 
відділу активної підтримки безробітних 
Білокуракинського районного центру за-
йнятості проведено профорієнтаційний 
квест «Знайомство з професіями». Діти 
активно шукали загадки-завдання по за-
пропонованим підказкам, розгадували 
загадки, ребуси, кросворди, змагалися 

командами в спортивному та художньо-
му конкурсі, а також натхненно створю-
вали фотозону з мильними бульбашка-
ми.

По закінченню всі учасники отрима-
ли цікаві подарунки та купу позитивних 
емоцій.

За матеріалами спільноти
Білокуракинський РЦЗ

Профорієнтаційний квест для учасників табору «Сонячна доріжка»

Фізкультурні розваги дуже подоба-
ються дошкільнятам - насамперед тому, 
що об’єднують їх спільними пережи-
ваннями, дарують відчуття перемог. А 
головне – спортивні розваги допомага-
ють формувати бажання бути сильними, 
спритними, витривалими, займатися 
спортом. Такі спортивні заходи в ДНЗ 
«Берізка» проходять постійно.

Свято першокласників нещодавно 
пройшло в Нещеретівській ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів. Радіють діти, вчителі, батьки. Ма-
люки серйозні, чітко розуміють вчителя, 
навіть з півслова та погляду. Дівчатка 
уважно стежать за виконанням усіх дій, 
що заплановані за сценарієм, та підка-
зують хлопцям. На обличчі вчительки 
Давиденко Т.Є.- гордість за своїх учнів. 
Молодці всі: діти, вчителі, батьки. Поба-
жаємо ж першокласникам успіхів в по-
дальшому навчанні!

За матеріалами спільноти:
Нещеретівська ЗОШ

Спортивні розваги 
в ДНЗ «Берізка»

Свято першокласників
в Нещеретівській ЗОШ

Неймовірне і веселе свято мильних 
бульбашок відбулось нещодавно в ДНЗ 
«Сонечко» в Білокуракине.

Дітлахи разом з вихователями наду-
вали чудові мильні бульбашки, які пе-
реливались на сонці всіма кольорами 
веселки і викликали радісні емоції всіх 
оточуючих. Гарний настрій і веселощі 
панували протягом всього дня. Мильні 
бульбашки розлітались довкола і дару-
вали всім святковий настрій.

За матеріалами Білокуракинської ОТГ

Веселе свято 
мильних бульбашок 

в ДНЗ «Сонечко»


