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30 червня - День народження Романа Шухевича
Роман Шухевич – видатний
український
політичний та
державний
діяч. Військовик. Був членом галицького
крайового проводу Організації українських
націоналістів.
Ге н е р а л - х о рунжий, головнокомандувач Української повстанської армії (УПА) та
голова Секретаріату Української головної визвольної ради.

Роман Осипович Шухевич народився
30 червня 1907 року в містечку Краковець, на Галичині (Львівщина) у родині
судді. За іншими даними він народився
07 липня 1907 року.
Навчався у Народній школі в Кам’янці Струмиловій в 1913-1917 роках. Досягнувши 10-річного віку вступає до
Львівської гімназії, де здає так званий
іспит зрілості. Будучи ще досить юним
Роман цікавиться питаннями націоналістичного спрямування та ходить на різноманітні спортивні секції. Залучився
до роботи в молодіжному угрупуванні
української військової організації (УВО).
В 1925 році Роман Шухевич став
повноправним членом УВО. А через рік,
14 вересня 1926 року його приймають
до Львівської Політехніки (Львівського
Політехнічного Інституту), який Роман
закінчив з успіхом у 1931 році. Паралельно з цим він закінчує спеціальні курси для військових старшин (офіцерів).
В 1929 році Роман Осипович Шухевич
вступив до ОУН, будучи одним із перших її членів та займав там довгий час
пост бойового референта Крайової Екзекутиви ОУН.
В 1930 році Роман Шухевич вирішує
одружитись на дочці священика Наталії
Березинській, яка народила йому сина
Юрія та дочку Марію.
В 1934 році через свою діяльність
потрапляє до концтабору в Березі Картузькій, а з нього до польської тюрми.
Вийшовши з ув’язнення Роман Шухевич бере активну участь в організації «Карпатської Січі» та стає одним з
її керівників. Починаючи з 1940 року
веде активну боротьбу із фашистськими військами, захищаючи Закарпатську
Україну.
В 1939-1940 роках Роман Шухевич ви-

конує роль референту зв’язку з українськими землями в СССР. В 1940-1941
роках він стає Крайовим Провідником
на Західних Окраїнах Українських Земель і членом Революційного Проводу
ОУН.
За його сприяння в 1940 році було організовано Український Легіон, який він
і очолив.
В червні 1941 року — Львівським
управлінням НКВС було закатовано
5450 львів’ян, в тому числі і Юрія Шухевича, рідного брата Романа. Починаючи з 1943 року Роман Шухевич займає
посаду Головного Командира УПА під
псевдонімом Тарас Чупринка. Вже в
травні того ж року за рішенням Проводу ОУН, Роман Шухевич стає Головою
Проводу ОУН.
В липні 1944 року, Роман Шухевич
відомий під псевдонімом Лозовський
стає Головою Генерального Секретаріату УГВР. Коли з ув’язнення повернувся
Степан Бандера на пост провідника
ОУН, Шухевич під псевдо Тур обійняв
пост Голови Проводу ОУН на Українських Землях.
В періоді 1943-1950 років Роман Шухевич керує національно-визвольною
боротьбою багатотисячної Української
Повстанської Армії (УПА), широкого підпілля ОУН та мільйонних мас українського народу проти німецько-гітлерівських
та
московсько-більшовицьких
окупантів.
Загибель Романа Шухевича
У ніч з 4 на 5 березня 1950 р. терміново розробляється «План чекістсько-військової операції по захопленню чи
ліквідації „Вовка“», котрий затвердили
заступник міністра держбезпеки УРСР
В. Дроздов і представник МДБ СРСР генерал-лейтенант П. Судоплатов.
МДБісти розпочали розшук в будинку,
де переховувався Р.Шухевич. Опинившись в такому надзвичайно складному становищі, напружені нерви «Тура»,
(псевдо Шухевича) не витримали і він,
почувши кроки на східцях, вистрілив через дерев’яну перегородку «криївки» і з
пістолетом в руках здійснив спробу прориву. При цьому Р.Шухевич пострілом
вбив начальника відділення Управління
2-Н МДБ УРСР майора О. Ревенка і збив
з ніг полковника В.Фокіна, заступника
начальника УМДБ у Львівській області.
Але на виході з будинку він був вбитий
автоматною чергою.
Дата 5 березня 1950 року вважається
днем смерті Романа Шухевича, який загинув у бою з озвірілими московськими
загарбниками в Білогорщі біля Львова.

28 червня - День Конституції України
Білокуракинці відзначили День Конституції України
28 червня 1996 року депутати Верховної Ради України ухвалили Основний Закон нашої країни – Конституцію
суверенної української держави. Прийняття Конституції було найважливішим
кроком у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина, а також сприяло
подальшому розвитку демократичного
українського суспільства.
27 червня 2018 року в рамках відзначення 22 річниці Дня Конституції України в смт Білокуракине відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника
Тарасу Шевченку по вулиці Історичній. У
заході взяли участь керівництво району,
зокрема, голова райради К.Бондаренко,

Бюджет участі

Цього року на території Білокуракинської селищної територіальної громади
стартував конкурс «Бюджет участі». Населення з усіх куточків громади активно
брало участь у написанні конкурсних
проектів. Загалом було зареєстровано
16 проектних заявок, 11 з яких отримали
перемогу.
І вже сьогодні ви можете бачити перші
результати. По вулиці Підгірна розпочато роботу по встановленню дитячого
ігрового майданчика. Населення активно брало участь у зборі коштів для
встановлення майданчику та облаштування благоустрою території. Мешканцям вулиці вдалося зібрати 3000
гривень. Особливо потрібно відзначити активність родин Сергія Козаченко,
Миколи Забайрачного, В.І.Вервейко та
О.М.Ворочек. Допомогу зі встановлення
дитячого майданчика надала селищна
рада в особі Д.А.Шутя та працівників
КП «Білокуракине-Комунсервіс» Євгена
Зінченка і Валерія Бондаренка.
Такі майданчики з’явилися також у
сквері ім. 60-річчя Перемоги по вул.
Центральна, дитячий майданчик встановлено по вул. Тімірязєва та на кварталі Миру.
Активною громадською діяльністю
займаються О.Г.Павленко та Ю.В.Іванов. У сквері ім. 60-річчя Перемоги по
вулиці Центральній за допомогою директора КП «Білокуракине-комунсервіс»
О.М.Дзюби, депутата селищної ради
О.В.Трубачової було встановлено дитячий майданчик. Активісти Дмитро
Бондаренко, Юлія Малик та Катерина
Білянська зібрали близько 3000 гривень
на облаштування території майданчика.
Н.Г.Вітер,
С.Д.Ковтун
реалізовують проект із облаштування дитячого

голова Білокуракинської ОТГ С.Сірик,
представники бюджетних організацій та
установ селища Білокуракине, громадськість, молодь.
Білокуракинська РДА

майданчика по вул. Тімірязєва. За допомогою спеціаліста селищної ради
С.І.Рожка, мешканців вулиці майданчик
з’явився і в цьому куточку громади. Населення активно брало участь у розчищенні території під майданчик та його
встановленні.
На кварталі Миру для встановлення
майданчика зібралися не лише дорослі,
а й діти. Активну участь в реалізації
проекту взяли: Олена Сєнчєнкова, Віктор Бармет, Сергій Базюк, А.Н.Огієвич,
Є.Ю.Іщенко, І.І.Майборода, Є.Ю.Світличний, Р.В.Торчун, Олександр Гринько,
Валерій Ведмеденко, Ярослав Носуля,
родина А.М.Рогозяна. Мешканці кварталу Миру зібрали на благоустрій майданчика близько 2500 грн.
Дбаючи про дозвілля наших дітей,
влада намагалася охопити найвіддаленіші куточки селища. Кожен майданчик коштує 75000 грн. та налічує в собі
дитячий ігровий комплекс, гойдалку,
карусель, балансир та З спортивні тренажери, які можуть використовувати як
дітлахи, так і дорослі.
Також не залишилися без уваги і села.
За результатами конкурсу було придбано 5 вуличних тренажерів в с. Олексіївка та 3 тренажери в с. Попівка, загальною вартістю близько 50 тис. гри.
Реалізація проектів 2018 року триває,
а всіх активних жителів запрошуємо
взяти участь у новому конкурсі «Бюджет участі 2019 рік», який розпочнеться з 16 липня 2018 року. З переліком
документів можна ознайомитися на
сайті Білокуракинської громади https://
bilokurakynska-gromada.gov.ua/ в розділі
«Бюджет участі». Прийом проектних заявок триває до 1 вересня 2018 року в
приміщенні Білокуракинської селищної
ради, кабінет №5.
Білокуракинська селищна рада

2

Правда
переможе!

Білокуракинський портал

Сесія Білокуракинської районної ради

У залі засідань районної ради відбулась 33 сесія Білокуракинської районної
ради сьомого скликання, яка проходила
згідно з регламентом районної ради
7 скликання та затвердженого порядку денного. У її роботі, окрім депутатів
районної ради, взяв участь в.о. голови
райдержадміністрації Сергій Щебетенко, керівники структурних підрозділів
райдержадміністрації, керівники Білокуракинського відділу Старобільської
місцевої прокуратури, відділу поліції,
ряду підприємств, установ району, Просторівський сільський голова, землевпорядник ДП АПК «УкрАгроСтар». Сесію
відкрив голова районної ради Костянтин
Бондаренко. Пролунав Гімн України.
Із першого питання порядку денного
про внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2018 рік доповідала заступник начальника управління
фінансів РДА Ірина Рязанцева. Щодо
внесення змін до рішення районної
ради від 18.08.2017 р. N225/9 «Про передачу в оперативне управління відділу
культури і туризму Білокуракинської селищної ради «Майнового комплексу відділу культури Білокуракинської районної
державної адміністрації» інформувала
присутніх в.о. начальника відділу культури РДА Світлана Матвієнко. Депутати
підтримали дане питання.
Про роботу КП «Білокуракинське районне бюро технічної інвентаризації» доповів директор Петро Ларин. Присутні
дізналися, що БТІ здійснює свою діяльність у формі комунального підприємства з 1993 року. Основними видами
статутної діяльності підприємства є:
технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна; паспортизація, оцінка та об-

лік об’єктів нерухомого майна всіх форм
власності; незалежна оцінка об’єктів
нерухомого майна; надання послуг правового характеру. На підприємстві створено належні умови праці, робочі місця
обладнано необхідною оргтехнікою, в
роботі використовується ліцензійне програмне забезпечення, неухильно дотримуються положення колективного договору. На сьогоднішній день кількісний
склад БТІ складає 4 особи. Загальна
кількість замовлень, виконаних в 2016
році, - 270 одиниць, у 2017 році - 298
одиниць. За 1-й квартал 2018 року отримано та виконано 73 замовлення, за
1-й квартал 2017 року - 51 замовлення.
Окремо слід відзначити паспортизацію
будівель і споруд, які мають важливе
значення для забезпечення життєдіяльності та розвитку нашої громади. Серед
них об’єкти інфраструктури, оборони та
цивільного захисту, охорони здоров’я,
загальноосвітні навчальні заклади.
Роботи по цих об’єктах були виконані
БТІ без зауважень та у встановлені терміни. На завершення своєї доповіді Петро Макарович наголосив, що на його
думку на сьогоднішній день потрібно на
законодавчому рівні зобов’язати власників об’єктів нерухомості різної форми
власності на виготовлення технічної документації. Це надасть змогу наповнити
місцевий бюджет додатковими коштами
за рахунок надходжень від податку на
нерухомість, а також від оренди землі,
яка знаходиться під будівлями та спорудами.
Директор КУ «Трудовий архів Білокуракинського району» Іван Малик виніс
на розгляд доповідь щодо роботи комунальної установи «Трудовий архів

На базі ДП АПК «УкрАгростар»
відбувся регіональний семінар

27 червня 2018 р. за ініціативи директора ДП АПК «УКРАГРОСТАР» Максима Васильєва відбувся регіональний
семінар - «Сортування пшениці селекції
Київського інституту фізіології рослин і
генетики в природно-кліматичних умовах Луганської області» на базі ДП АПК
«УКРАГРОСТАР» за участю наукових
працівників Київського інституту, директора Дапартаменту агропромислового
розвитку Луганської ОДА Лариси Бичкової, виконавчого директора Асоціації
сільгосптоваровиробників
Луганської
області та керівників агроформувань

регіону. Учасники семінару ознайомилися з методами селекції впровадження
у виробництво нових конкурентоспроможних сортів озимої пшениці селекції
Київського інституту. Учасникам заходу
надали можливість оглянути демо-поля
елітних сортів озимої пшениці Астарта,
Даринка та Богдана. Такий формат проведення «Дня поля» дав змогу обмінятися досвідом та вільно поспілкуватися
аграріям регіону з партнерами та науковцями.
За матеріалами Білокуракинської РДА

Білокуракинського району». Так, Трудовий архів було створено рішенням сесії
Білокуракинської районної ради №10/5
01.07.2011 р. на підставі делегування
сільськими та селищними радами району власних повноважень з його створення разом з передачею коштів відповідних бюджетів як субвенції на його
утримання. В штаті установи директор,
головний бухгалтер та зберігач фондів.
Всі архівні документи, які знаходяться на зберіганні в архіві закартоновані,
описані і знаходяться на металевих
стелажах та дерев’яних пристінних шафах. Станом на 1 квітня 2018 року в
архіві зберігається 104 фонди, це 8353
одиниці зберігання. У 2017 році прийнято на зберігання до архіву 18 одиниць
зберігання. Протягом 2017 року та 1-го
кварталу 2018 року працівниками архіву
отримано 447 звернень громадян, на
які було видано 1892 довідки соціально-правового, тематичного характерів
та ксерокопій архівних документів.
Проведено більше 200 усних консультацій з відвідувачами та по телефону.
Інспекторами пенсійного управління перевірено 390 архівних довідок соціально-правового характеру та ксерокопій.
Працівниками архіву відремонтовано
105 аркушів. Іван Дмитрович зазначив,
що трудовий архів співпрацює з управліннями пенсійного фонду, державними реєстраторами, ліквідаторами підприємств і установ у Білокуракинському
та інших районах і областях України та
ближнього зарубіжжя. На постійній основі ведеться робота з керівниками підприємств, організацій, фізичними особами, що з будь-яких причин припинили
свою діяльність, про необхідність здачі
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документів з особового складу у трудовий архів. Працівники архіву інформують відвідувачів про місцезнаходження
архівів підприємств, які не перебувають
в архіві по телефону та на особистому
прийомі. Депутати почуту інформацію
взяли до відома.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, які будуть надані
в оренду ДП АПК «УкрАгроСтар» площею 125,8184 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованих за межами населених
пунктів на території, яка за даними Державного земельного кадастру враховується в Просторівській сільській раді
Білокуракинського району Луганської
області, інформувала землевпорядник
ДП АПК «УкрАгроСтар» Інна Шалипіна.
Дане питання одноголосно було підтримане, адже директор даного підприємства завжди піклується про населення
свого краю, активно бере участь у розвитку території.
Наостанок
Костянтин
Іванович
привітав медичних працівників Білокуракинщини з професійним святом. Наголосив, що саме вони своєю невтомною працею повсякчас демонструють
приклади професіоналізму, витримки,
самовідданості. Власною добротою,
знаннями та досвідом повертають людей до повноцінного життя. Подякував
за самовіддану працю, врятовані життя
та здоров’я співгромадян.
Після розгляду всіх питань порядку
денного та за відсутності зауважень,
пропозицій щодо ведення сесії, 33 сесія
районної ради сьомого скликання була
оголошена закритою.
За матеріалами «ЖБ»

Дедлайн для засновників державних
та комунальних друкованих ЗМІ спливає
Дедлайн для засновників державних
та комунальних друкованих засобів масової інформації спливає 31.12.2018
Головне територіальне управління
юстиції у Луганській області повідомляє, що 24.12.2015 року прийнято Закон
України «Про реформування державних
і комунальних друкованих засобів масової інформації» (далі - Закон), який набрав чинності 01.01.2016 року.
Відповідно до вимог Закону органи
державної влади, інші державні органи
та органи місцевого самоврядування повинні вийти зі складу засновників друкованих засобів масової інформації одним
із способів, передбачених статтею 3 вищевказаного Закону, а саме:
1) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого
засобу масової інформації та редакції
– у разі відсутності у майні редакції державного (комунального) майна;
2) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого
засобу масової інформації та редакції з
перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового
призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу
масової інформації;
3) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого
засобу масової інформації та редакції
з подальшою приватизацією майна редакції, що перебуває у державній чи
комунальній власності, відповідно до
законодавства з питань приватизації,
якщо трудовий колектив редакції не по-

дає протягом установленого цим Законом строку пропозиції про свою участь
у реформуванні друкованого засобу масової інформації.
Відповідно до зведеного переліку державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, які підлягають
реформуванню, у Луганській області
станом на 01.06.2018 року підлягають
реформуванню 17 друкованих засобів
масової інформації, з них станом на
20.06.2018 року пройшли процес реформування 7.
Звертаємо увагу засновників державних та комунальних друкованих засобів
масової інформацію на те, що у разі неподання заяви на перереєстрацію відповідного друкованого засобу масової
інформації до Головного територіального управління юстиції у Луганській
області (відповідно до вимог ст. 11 Закону):
- свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
буде визнано недійсним;
- після прийняття рішення про визнання свідоцтва недійсним подальший випуск або розповсюдження друкованого
видання відповідно до ст. 41 Закону
України «Про друковані засоби масової
інформацію (пресу) в Україні» вважатиметься порушенням законодавства
про друковані засоби масової інформації та тягне за собою відповідальність
відповідно до вимог ст. 186-6 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
За матеріалами Білокуракинської РДА
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Випускні вечори
в школах
Білокуракинщини

Білокуракинська ЗОШ№2

В Білокуракинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2
відбувся випускний вечір. Із закінченням школи та отриманням атестатів про
повну середню освіту випускників 2018
року привітали мер селища Білокуракине Сірик С.І., батьки і вчителі. Святкова
програма вечора продовжилась в СБК
«Дружба», де випускники продемонстрували кілька номерів і станцювали
останній шкільний вальс.

Лозно-Олександрівська
громада

На території Лозно-Олександрівської об’єднаної територіальної громади
пройшли випускні вечори учнів Мирненської та Лозно-Олександрівської загальноосвітніх шкіл I – III ступенів.
Цього року атестати про повну загальну середню освіту отримали 14 випускників. З вітальними словами до випускників зверталися в.о. начальника відділу
освіти Білокуракинської РДА Бончужна
Л.М., Лозно-Олександрівський селищний голова Леонов О.О., а також вчителі
та батьки.
Всі вони зверталися до випускників зі
словами настанов, побажань та висловлювали свої надії в найкраще майбутнє
молоді. Святкування випускних вечорів
закінчилося феєрверками.

Білокуракинський портал

За матеріалами спільнот шкіл
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Є така професія – здоро в’я охороняти

Серед великої кількості професій, які
покликані служити людям, мабуть, однією з найважливіших була, є і залишається професія медика. У всі часи
шанували і заслужено цінували тих
героїв, хто справою свого життя обрав
турботу про здоров’я людей.
Нещодавно у Будинку дитячої та юнацької творчості відбувся урочистий захід,
присвячений Дню медичного працівника.
У святково прикрашеній залі зібрались
працівники медичних закладів району,
їх пацієнти та всі бажаючі насолодитися
чудовим концертом, ведучою якого була
Ніна Ланіна.
З професійним святом привітати присутніх завітали голова Білокуракинської
районної ради Костянтин Бондаренко,
головний лікар центральної районної
лікарні Олександр Данилко, головний
лікар районного центру ПМСД Віталій
Лунякін та голова районної профспілкової організації працівників охорони
здоров’я Юрій Доля. Вони побажали
усім міцного здоров’я, спокою й достатку, успіхів та подальших професійних
здобутків, миру в нашій країні. «Зі святом, дорогі колеги! Ваша робота дарує
людям здоров’я та рятує життя. Люблячих сімей вам, вірних друзів і дружнього
колективу, яким ми і є», - сказав Олександр Данилко.
Також грамотами голови Білокуракинської райдержадміністрації та голови
Білокуракинської районної ради за щоденну наполегливу працю, високу професійну майстерність, віддане служіння
людям, відповідальність та цілеспрямованість, вірність професії та обов’язку і з
нагоди професійного свята - Дня медичного працівника були нагороджені: головний лікар ЦРЛ Олександр Данилко;
завідувач терапевтичним відділенням
ЦРЛ Ольга Диба; завідувач центральною амбулаторією загальної практики
- сімейної медицини КЗ «Білокуракинський РЦ ПМСД» Ольга Шаповалова;
завідувачка Мирненського ФАПу Дар’я
Овчаренко; медична сестра поліклінічного відділення ЦРЛ Зінаїда Трохименко; медична сестра денного стаціонару центральної амбулаторії загальної
практики - сімейної медицини КЗ «Білокуракинський РЦ ПМСД» Ольга Малюк;
сестра відділення відновлювального
лікування ЦРЛ Ірина Оселедько.
Грамотами адміністрації Білокуракинської районної лікарні та профспілкового комітету нагородили: старшу медичну сестру відділення анестезіології та
інтенсивної терапії Світлану Лємєжко,
медичну сестру стаціонару відділення

Закриття табірної зміни
в «Соняшнику»

Нещеретівська ЗОШ

Щиро вітаємо випускників 2018 року.
Ми віримо в вас. Рушайте впевнено до
своєї мріі, нехай завжди на шляху вас
зігріває батьківська любов, допомагає
здолати трудноші сила рідноі землі.
І пам’ятайте: ми вас любимо.(Т.Чумак).

Правда
переможе!

19 червня 2018 року відбулося закриття табірної зміни у пришкільному таборі
«Соняшник». Цього дня до Мирного
завітали вихованці табору «Сонячна
країна» (Лозно-Олександрівка). Для дітей було проведено спортивно-розважальну гру «Туристичний зліт». Учні
подолали смугу перешкод, ставили палатку, запалювали вогнище та дізналися багато цікавого про лікарські рослини
в конкурсі «Зелена аптека». Кожна команда отримала винагороди за участь.
Після змагань усі поласували смачною
кашею та солодощами.
За матеріалами спільноти
Мирненська ЗОШ

відновлювального лікування Світлану
Заєць, медичну сестру стаціонару пологового відділення Алевтину Скрипченко, медичну сестру стаціонару терапевтичного відділення В’ячеслава
Чернікова, молодшу медичну сестру терапевтичного відділення Тамару Лапту,
медичну сестру хірургічного відділення
Сергія Корнієнка. молодшу медичну сестру операційної хірургічного відділення
Яну Бортник, фельдшера-лаборанта
клініко-діагностичної лабораторії Наталю Щепетильникову, медичну сестру
відділення невідкладної медичної допомоги Галину Коваленко, медичну сестру
стоматології Наталю Пронь, медичну
сестру операційної гінекологічного відділення Олену Кішкінову, провідного
бухгалтера Світлану Нізійову, молодшу
медичну сестру з догляду за хворими
дитячого відділення Любов Батвінову,
молодшу медичну сестру з догляду за
хворими інтенсивної відділення Вікторію Бурлуцьку, кухара Олену Степаненко, робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівельних споруд
Івана Ткаченка.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відзначення Дня медичного працівника
грамотами КЗ «Білокуракинський РЦ
ПМСД» нагородили: медичну сестру
центральної амбулаторії Наталію Коробку, медичну сестру центральної амбулаторії Ольгу Боровець, головного
бухгалтера Олену Горох, медичну сестру Нещеретівської амбулаторії Юлію
Перпенко, молодшу медичну сестру
Заїківського ФАПу Любов Стогнієву,

завідуючу Заїківським ФАПом Лілію
Стогнієву, робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель Сергія Козаченка, водія автотранспортних
засобів Володимира Лапту, лікарів загальної практики, сімейних лікарів центральної амбулаторії Ганну Лукашенко
та Яну Дегтярьову, інспектора з кадрів
Ольгу Серебрянську. Також з нагоди
Дня медичного працівника Департаменту охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації почесні грамоти вручили
завідуючому хірургічним відділенням
Роману Лісовому та завідуючому відділення анестезіології Ігорю Івоніну.
Хоча усі професії важливі, але й серед
важливих є найважливіші. Цього ніхто
не буде заперечувати. Лікар є тим, хто
чатує на межі життя й смерті, аби врятувати людське життя. Час показує, що
професія лікаря, незважаючи ні на які
матеріальні труднощі в медицині взагалі була й залишається дуже почесною
й шанованою в суспільстві. Багато існує
різновидів лікарської діяльності, але всі
вони поєднані красою й величчю цієї
благородної праці.

Подарували
свої
неперевершені
виступи присутнім Євгенія Білоус, Максим Проценко, Анжеліка Сінєльнікова,
народний ансамбль народної пісні «Золота осінь», Валерія Сінєльнікова, танцювальний колектив « Конфетті-dance»,
Ольга Лисиця, Галина Пєкалєва, вокальний ансамбль «Гарний настрій». Чудову
виставу продемонстрували вихованці
театрального гуртка «Експромт».
Життя - це найбільше диво й найдорожчий скарб, котрий треба оберігати.
Помилку математика, продавця, кравця
виправити можна, але необережність
лікаря - ніколи. Бути медиком - важка місія, до якої треба підходити дуже
серйозно. Справа лікаря завжди матиме
повагу й вдячність від людей.
За матеріалами «ЖБ»

Мовний табір «Dreamland»
Володіння англійською мовою та іншими іноземними мовами є важливим
інструментом для зростання конкурентоспроможності нашої держави та її європейської інтеграції.
Тому протягом трьох тижнів у Білокуракинській загальноосвітній школі
I-III ступенів №1 було організовано
роботу пришкільного мовного табору
«Dreamland». Мовний табір відвідувало
15 учнів початкової ланки. Метою мовного табору було підвищити інтерес учнів до вивчення англійської мови, вдосконалити навички говоріння, читання,
аудіювання та лексичні навички, навички спілкування, увагу та творчі вміння,
виховувати інтерес до культури, звичаїв
і традицій іншомовних країн та повагу
до інших.
Під час роботи в таборі використовувалися різні форми роботи. Проводились спортивні розминки, ігри, індивідуальні та командні змагання, провели
багато інших цікавих хвилин спілкування
іноземною мовою. У роботі використано
різні інтерактивні методики, відео- та аудіо-матеріали. Робота літнього мовного
табору була спланована за тематичними
днями, а саме: «The Day of Discoveries»,

«Wonders of Nature!», «Science Lab»,
«Be Friendly to Nature. Eco Day», «Our
Guinnes Records», «Healthy Lifestyle»,
«Holidays Around the World», «Amazing
London», «Drama Day», «The Day of
Creative Work». Завдяки чому і вдалося
створити відповідне мовне середовище
та умови для заохочення учнів до вивчення англійської мови. Рухливі форми
роботи на свіжому повітрі змінювалися
пізнавальними заняттями у класній кімнаті.
У таборі панувала атмосфера взаємоповаги. Літній мовний табір дав можливість дітям вивчати англійську мову
у цікавій формі, весело провести час
разом із друзями та розвинути свої таланти, отримати пізнавальну інформацію, навчитися новому. В останній день
табірної зміни вихованці отримали сертифікат учасника літнього мовного табору «Dreamland».
Із вихованцями мовного табору працювали вчителі англійської мови А.П.
Запара та О.О.Кісіль.
Адміністрація
Білокуракинської ЗОШ №1
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День скорботи і вшанування
пам’яті на Білокуракинщині
Олексіївка

Друга світова війна забрала життя багатьох мільйонів людей і змінила безліч
людських доль - це трагічна сторінка в
історії людства. Напевно, саме тому,
перший день її початку 22 червня назавжди залишився в пам’яті очевидців
і досі не дає спокою нікому. Зараз в
Україні в цей день відзначають День
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. З цієї нагоди бібліотекар Олексіївської б/ф № 3 Олешко М. провела мітинг
біля пам’ятника «Пам’ять не вмирає
– вічність пам’ятає”, на якому були присутні староста села Хлапоніна Н.І., працівники Олексіївсьго СБК та діти. Під
час заходу бібліотекар розповіла про
історію відзначення цієї знаменної дати,
про жахливі події, які сталися 1941 року.
В кінці заходу всіх загиблих вшанували
хвилиною мовчання та поклали квіти до
пам’ятника.

слухали розповіді про ту страшну війну, про своїх односельців в роки Другої
світової. З трепетом у душі вони знайомилися з наградними листами, з фотоальбомом «Вони воювали за Батьківщину» та з іншими експонатами воєнної
тематики , які знаходяться в нашому музеї. Закінчився захід хвилиною мовчання по загиблих воїнах односельчанах.

Коноплянівка

22
червня
бібліотекарем
Коноплянівської б\ф була проведена година
пам’яті - « Ніхто не забутий, ніщо не забуте», до Дня скорботи та вшанування
пам’яті жертв війни в Україні.

Курячівка

Бунчуківка
«І знов біля братської тихо стою»
Схиляємо голови низько,
Щоб шану героям віддать,
На вічних постах стоять обеліски,
В полях обеліски стоять.

22 червня – День скорботи і вшанування пам’ять жертв війни в Україні. В
Курячівській б\ф № 9 оформили книжкову виставку «Ніч спалахнула вибухами
війни».
Користувачі ознайомилися з літературою про війну, більш зацікавили книги
«Україна в Другій Світовій війни», «Трудными дорогами войны», «Збірки віршів
поетів Білокуракинщини». Проходять
роки, змінюються покоління та пам’ять
про суворі події війни не зміниться ніколи.

22 червня в Бунчуківській б/ф №5
була проведена година пам’яті «І знов
біля братської тихо стою».
Більше 24 мільйонів людських життів
забрала війна на просторах колишнього Радянського Союзу. Пам’ять про них
вічно житиме в наших серцях. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих,
хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя.

Лизине

30.06.2018 р. №7

Зміни для безробітних щодо отримання
субсидії з 01 травня 2018 року
Відповідно до підпункту 3 пункту 6
Постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1995 року №848 «Про
спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива»
зазначено, що субсидія не призначається, коли у складі домогосподарства або
у складі сім’ї члена домогосподарства є
особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:
- за інформацією ДФС, Пенсійного
фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;
- або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;
- та/або вони не сплатили єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не
меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який
враховуються доходи для призначення
житлової субсидії.
Та згідно пункту 7 вказаної Постанови,
за наявності умов, зазначених у пункті 6,
житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин. Для цього запропоновано два варіанти для безробітних, які
не стоять на обліку в центрі зайнятості,
– чесно декларувати свої доходи, отримані за кордоном або деінде та сплачувати страхові внески до Пенсійного
фонду, або органи соціального захисту
населення рахуватимуть таким людям
працездатного віку у дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень (1762*3)
– якщо вони хочуть користуватися соціальною допомогою. При цьому також
необхідно буде сплатити єдиний соціальний внесок за три місяці у розмірі,
що не менший ніж мінімальний.
Проте, згідно абзацу 10 пункту 7 вказаної Постанови, житлову субсидію за
рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу
домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової
субсидії, були такими, що зазначені в
підпункту 3 пункту 6 цього Положення,
і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду,
за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. До 60-ден-

22 червня до дня скорботи і пам яті
жертв Другої Світової війни бібліотекарем Лизинської б/ф № 10 Саламановою
Н.М., сумісно з директором Лизинського
БК- Н.І.Лаптою , був проведений мітинг
– реквієм, біля пам’ятника Скорботної
матері.
На заході були присутні учні Лизинської ЗОШ 1-2 ст.,вчителі, жителі села
та депутат Білокуракинської селищної
ради О.Г.Вірченко. Під час заходу до
Цілуйкове
Відповідно до вимог наказу Генепам’ятника Скорботної матері та неві22 червня в Цілуйківському клубі завідомому солдату – учні школи положи- ральної прокуратури України № 161 від
дуюча СК Дяченко В.О. разом з бібліоли квіти та гірлянду слави. Закінчився 20.04.2016 «Про організацію діяльності
текарем Заставою В.І. провели урок
прокурорів з нагляду за додержанням
мітинг – хвилиною мовчання.
мужності до дня скорботи і вшанування
законів при виконанні судових рішень у
пам’яті жертв війни в Україні «Навічно в
кримінальних справах, а також при запам’яті народу».
стосуванні інших заходів примусового
Захід проходив в два етапи – бібліохарактеру, пов’язаних з обмеженням
тека і музей. Молодь та діти з цікавістю
особистої свободи громадян» Білокуракинським відділом Старобільської
місцевої прокуратури проведено комплексну перевірку додержання вимог
законодавства в ізоляторі тимчасового
тримання № 3 ГУНП в Луганській області,
який розташований в смт. Білокуракине.
До перевірки були залучені спеціалісти державної служби з надзвичайних
ситуацій, медицини та ДержпродспоЗа матеріалами живслужби.
Перевіркою встановлено, що умови
Білокуракинської ОТГ
тимчасового тримання заарештованих
та ув’язнених осіб не повною мірою від-

ного періоду перебування за кордоном
не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.
Крім того, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за
який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, в розрахунок
сукупного доходу такого домогосподарства включається середньомісячний
дохід таких осіб у розмірі:
- половини одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб станом на кінець періоду, за який
враховуються доходи, — у разі, коли
такі особи протягом цього періоду перебували на строковій військовій службі;
- одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — у разі, коли такі особи
протягом цього періоду навчалися за
денною формою навчання у закладах
середньої освіти, професійно-технічних
навчальних закладах, закладах вищої
освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в
цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної
служби зайнятості;
- одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — в окремих випадках за
рішенням комісії у разі, коли такі особи
перебувають у складних життєвих обставинах;
- фактично отриманих такими особами
доходів — у разі, коли такі особи протягом цього періоду отримували хоча
б один із таких видів доходу, як пенсію,
стипендію, допомогу при народженні
(усиновленні) дитини, допомогу особам
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по огляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок
психічного розладу, допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну
соціальну допомогу непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю;
- фактично отриманих такими особами
доходів — у разі, коли такі доходи протягом цього періоду отримувала особа,
яка станом на кінець такого періоду не
досягла 18-річного віку.
За матеріалами
УСЗН Білокуракинської РДА

Прокуратура на захисті прав в’язнів
повідають вимогам Законів, міжнародних договорів, відомчих та інших нормативних актів з цих питань.
За результатами перевірки Білокуракинським відділом Старобільської місцевої прокуратури в порядку ст.26 Закону України «Про прокуратуру», внесено
вказівку про усунення порушень вимог
Закону України «Про попереднє ув’язнення» та іншого законодавства в діяльності ІТТ № 3 ГУНП в Луганській області,
яка розглянута з вжиттям відповідних
заходів реагування.
Прокурор Білокуракинського відділу
Старобільської місцевої прокуратури
І.Мозуль
За матеріалами сайту
Білокуракинської райради
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Легалізація зайнятості населення та заробітної плати –

один з важливих факторів соціальної стабільності в суспільстві

Прийнявши рішення займатися підприємницькою діяльністю роботодавці
взяли на себе відповідальність не тільки перед засновниками щодо отримання якомога більшого прибутку, перед
партнерами по бізнесу щодо виконання
взятих на себе зобов’язань, а й перед
людьми, працю яких використовують.
Основа соціальної захищеності працівника - офіційне укладання трудових
відносин, виплата належної працівникові суми заробітної плати відповідно до
чинного законодавства. Адже заробітна
плата - одна з головних економічних
категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців та держави і, безпосередньо, впливає на рівень життя
населення. Виплата зарплати у «конвертах» - тягар сучасності, який несе за
собою багато негараздів як країні, так і
кожному з нас. Без створення належних
умов праці для громадян з гідним рівнем її оплати та забезпечення соціальних гарантій працівникам, неможливе
стабільне майбутнє України.
Необхідно пам’ятати: ухиляючись від
офіційного укладання трудових відносин, виплачуючи заробітну плату «у
конвертах» роботодавець фактично
позбавляє працівника захисту своїх
трудових прав: на основну та додатко-

ву відпустки; на оплату лікарняного; на
дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу;
отримання допомоги при травмуванні у
разі нещасного випадку на виробництві;
на гарантії за колективним договором;
отримання допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу та ін.
І головне - через несплату єдиного
соціального внеску і податків наймані
працівники втрачають страховий стаж
та можливість одержання заробленої
пенсії по старості, по інвалідності та в
інших випадках, передбачених законодавством. Відповідно до нині діючого
пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розміру пенсії від
страхового стажу та заробітної плати, з
якої фактично сплачені страхові внески
до Пенсійного фонду. Не оформлення
належним чином трудових відносин, в
решті-решт, впливає і на місцевий бюджет та територіальну громаду, адже
«тіньова» зайнятість призводить до ненадходження податків, які б допомагали
нашому селищу розвиватись і підтримувати реалізацію програм соціально-економічного розвитку програм охорони
здоров’я, освіти, культури та соціального захисту.
Негативні наслідки нелегалізована

зайнятість має і для роботодавця. Відсутність належно оформлених трудових
відносин з найманими працівниками
призводить до позбавлення права вимагати виконання роботи належним чином; можливості вимагати від найманого
працівника дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи; можливості притягнути працівника
до матеріальної відповідальності; можливості застосувати до працівника дисциплінарне стягнення тощо.
Шановні роботодавці! Закликаємо вас
зробити крок назустріч суспільству - легалізувати зайнятість населення та відмовитись від виплати зарплати «в конвертах». Це дозволить: зняти соціальну
напругу, громадянам отримати реальну
соціальну підтримку. Пропонуємо вам
зареєструвати належним чином трудові
відносини зі своїми найманими працівниками, а у разі ігнорування вимог
трудового законодавства це може відгукнутися вам «серйозними» розмірами
фінансових санкцій і адмінштрафами з
боку Держпраці, розмір яких з 1 січня
2018 року значно збільшено і може сягати до 111890 грн.
Н.ЗАБАЙРАЧНА, головний спеціаліст
фінансово-економічного відділу УПФУ

Відпочинок в мовному таборі «Smile» Курячівської ЗОШ

Літо - улюблена пора для дітей, це
час веселих канікул, цікавого відпочинку,
необхідного оздоровлення. На сьогоднішній день не всі родини мають можливість забезпечити відпочинок дитини
у таборі, і тому все більшу активність
набуває організація літнього відпочинку
дітей у межах населеного пункту (села).
З 30 травня по 19 червня 2018 р. на
базі Курячівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів функціонував англомовний табір «Smile» (посмішка), який
відвідувало 15 дітей, учнів 2-5 класів.
Роботу з дітьми у англомовному таборі
здійснювала вчитель англійської мови
Кіндратенко Л.С. Педагогічний колектив доклав чимало зусиль, щоб учні добре відпочили і отримали нові знання.
Радісно й жваво було дітям.
Мета даного табору – популяризація

іноземної мови, підвищення мотивації
учнів до вивчення іноземної мови, формування комунікативної компетенції,
розвиток творчого потенціалу кожного
школяра.
Кожен день мовного табору «Smile»
присвячувався відповідній темі. Активізація вивченого та подача нового лексичного матеріалу відбувалася в ігровій
формі, а дружня атмосфера учасників
гри сприяла комунікативній діяльності.
Уся робота у пришкільному англомовному таборі базувалася на розвитку дитячої ініціативи, самодіяльності, колективних творчих ідей та цікавої активної
справи. Навчальний процес передбачав
організацію комунікативно особистісних видів діяльності, зокрема: лексичні,
граматичні, рольові ігри; римівки, вірші,
пісні; перегляд мультфільмів, фільмів
та їх обговорення; читання і обговорення; фізкультхвилинки, рухливі ігри. На
заняттях англійської мови діти здобути
необхідні навички, непомітно подолати
мовний бар’єр, удосконалити свою розмовну мову; поєднати навчання з захопливим відпочинком. Діти були активними учасниками конкурсів, ігор, вікторин,
квестів (Who knows English better?, Тhe
funny English, ABC land, The smartestthe fatest та ін.). Найактивнішими учнями були Кіндратенко Анна, Кіндратен-

ко Вікторія, Щоткіна Софія, Троценко
Аліна, Бурик Катя та інші. Усі учасники
мовного табору мали можливість продемонструвати свої знання іноземної мови
з теми, а також брати активну участь в
інтерактивних вправах, рухливих іграх
та фізкультхвилинках на природі та в
усіх загальнотабірних заходах. Проводилися не тільки розважальні заходи, а
й пізнавальні: екскурсії, походи стежинами рідного краю, до визначних місць
села, сільської дитячої бібліотеки.
Досвідчені вчителі зробили все можливе для того, щоб життя у таборі
було різноманітним та насиченим. А
матеріальну допомогу в організації активного відпочинку дітей надали: Кіндратенко А.В., Курочка С.М., Скіпа С.А.,
Білобров С.А., Куденко С.В., Бардаченко П.О., Прудніков В.В., Асюченко С.М.
та СТОВ «Роздольне». Велика подяка
їм за це.
Діти – це наше майбутнє, майбутнє нашої країни, обов’язок дорослих в усьому
світі – надавати дітям усе найкраще, захищати їх від жорстокого і злого. Саме
від того, якими стануть діти, залежить
майбутнє кожного з нас.

Учні Нещеретівської ЗОШ Рой Богдан,
Мушніна Руслана, Грицай Єлизавета,
Журба Тетяна разом з учителем Журбою А.Ю. з 24 по 27 червня відпочивали
в Польщі в м. Бихава за домовленістю
з адміністрацією м. Броди. Учні відвідали замок м. Бихава, познайомились з
казковою архітектурою старої частини
м. Люблина, насолодились чудовими
краєвидами та величними інтер’єрами
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На Білокуракинщини
продовжують
спеціально
труїти бджіл
Минулого тижня пасічники сіл Шапарівка, Цілуйкове та Лизине Білокуракинської ОТГ порушили проблему масової загибелі бджіл внаслідок порушень
діючого законодавства України під час
обробітку пестицидами полів сільгосппідприємствами Білокуракинського району.
Цього тижня масово продовжують
надходити повідомлення від пасічників
села Лизине щодо нової хвилі загибелі
бджіл внаслідок обробітку пестицидами
посівів. Ведеться слідство.
На сторінках газети інформуватимемо
щодо подальшого розвитку подій.

Розважились у місті
Учні закладів освіти районної ради:
Тимошинської ЗОШ І-ІІ ступенів та вихованці дитячого садочка «Лелека»,
Павлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Просторівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відвідали
чудове місто Сєверодонецьк. Дорога
була далекою, але веселою. Прибувши
до Луганського драматичного театру, ми
побачили великий, яскравий фонтан,
від якого були просто в захваті. А також
чарував своєю красою та величністю
театр, до якого хотілося швидше зайти.
І ось ми у великій залі з кришталевими
люстрами. Продзвенів третій дзвінок,
принишкло світло, почалася вистава
«Веселкова країна-мережина». Діти дивилися виставу з великим захопленням
та цікавістю. Після вистави всі ділилися
своїми враженнями, цікавими моментами один з одним. А далі на нас чекала
пригода в «Малишляндії», де діти мали
можливість кататися на електромобілях,
пострибати на різних батутах та в басейн з кульками. Повернувшись додому,
всі були вражені від поїздки.
Учасники подорожі

Цікавий відпочинок

в «Дивограю»

За матеріалами спільноти
Для дітей канікули - це період зміцненКурячівська ЗОШ І-ІІІ ст. ня здоров’я, нових знайомств та пригод,

а ще - яскравих вражень, творчості,
пізнання світу...
Цікаво провести перший місяць літнього відпочинку з 31 травня по 19
червня 2018 року змогли у пришкільному таборі з денним перебуванням «Дивограй» при Шапарській ЗОШ І-ІІ ст. 30
учнів 1-8 класів.
Діти з радістю щодня бігли до табору,
де на них чекали цікаві ігри, конкурси,
свята, вікторини. А їх було багато: це
і День детектива, День моди і дизайну, Малі олімпійські ігри, День «Майстер-шеф», вікторини «Ліси - наше
багатство» до Дня природи тощо. Усі
вихователі вміло організовували роботу
табірних загонів. Велика увага під час
роботи табору приділялася безпеці житкраєвидів Галичини (Бродівщина, Львів- тєдіяльності дітей.
щина), а також неймовірна подорож до
Загалом зміна пройшла весело, цікапольських міст Бихава та Люблін разом во та плідно.
з учнями загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 м. Броди. Учні щиро, від
Начальник табору Дубіна Т.С.
усього серця дякують усім організаторам цієї поїздки.
За матеріалами Шапарської ЗОШ

Учні Нещеретівської ЗОШ та Білокуракинської ЗОШ №2
відпочили в Західній Україні та Польші
музею Замойських у Козлувцях. А серед
польських викладачів школи-інтернату
ім. Квятковського, де проживають учні,
найбільше запам’ятався дітям пан Янек,
учитель фізичного виховання, який
провів з учнями захоплюючу гру з хокею. Господиня закладу пані Івона, заступник директора, забезпечила учням
комфортне перебування у гуртожитку
закладу.
Минуло вже кілька днів з часу повернення учнів Нещеретівської ЗОШ І-ІІІ зі
спільної подорожі з учнями Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 до м. Броди
Львівської області, а чудові враження
та бурхливі позитивні емоції так і не полишають дитячу свідомість. Кожної хвилини перед очима спогади про прекрасних людей, які зустрілися нам під час
подорожі. Море вражень від казкових

Правда
переможе!

За матеріалами Нещеретівської ЗОШ
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Правда
переможе!

Білокуракинський портал

Табір «Світанок» - джерело позитивних емоцій,
дружби, доброти та здоров’я
Кличе річка, кличуть гори,
Не нудьгуємо ніколи,
Ще й співаємо пісні,
Наче вранці солов’ї!
Під таким девізом пройшли 14 днів
табірного життя у таборі з денним перебуванням «Світанок». Табір працював
відповідно до затвердженого Статуту,
розробленого на основі Положення про
пришкільний табір.
Літо - це пора незвичайних вчинків,
нових вражень, пора нового яскравого
життя. Літній табір - це окрема маленька республіка. Саме тому він має бути
джерелом позитивних емоцій, дружби,
доброти та здоров’я.
З метою покращення та зміцнення
фізичного та психологічного здоров’я
дітей при складанні плану роботи табору враховувались уподобання школярів,
можливості для розвитку творчого потенціалу, задоволення їх особистісних
інтересів у процесі ігор та розваг. Усю
виховну роботу табору колектив спрямовував на те, щоб допомогти дітям
розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, допомогти
дітям порозумітися між собою, пізнати
один одного краще. Свою роботу колектив табору спрямовував на оздоровлення дітей, як фізичне, так і моральне.
Адже дитина - це скринька з фантазією,
талантом, упевненістю в собі, її просто
потрібно вчасно відкрити.
Робота в таборі була розподілена, як
правило, на три розділи: загальнотабірні виховні, культурно-спортивні та
розважальні заходи; робота з проведенням виховних та розважальних заходів у
загонах; відпочинок.
З нетерпінням чекали діти дня відкриття табору. Адже їх чекали веселі
ігри, конкурс на кращий малюнок на
асфальті та заняття улюбленими справами. Захоплююче школярі взялись за
оформлення загонових газет. Співали
загонові пісні, читали вірші українською
та англійською мовами. А як гарно відобразили дітлахи свою любов до рідної
України в малюнках на асфальті!

Ось так і пройшов перший день нашого відпочинку. А далі буде ще цікавіше. Адже нас чекають веселі подорожі,
цікаві екскурсії, захоплюючі пошуки
скарбів.
Кожного ранку табір розпочинав свою
роботу й закінчував лінійками, на яких
оголошувався план роботи на день, підводилися підсумки змагань, конкурсів,
вітали іменинників. Після лінійки всі
загони шикувалися на ранкову зарядку,
яку виконували під пісні англійською та

кова робота у таборі. Н.М.Крикуленко
вчила дітей робити картини з квілінгу,
малювати. В.В.Кожем’яка з вихованцями табору плела із бісеру різноманітні
вироби.
Хочеться подякувати В.О.Бондаренко, яка вважає, що наука про душу не
може обійтися без казок та чудес. Вона
провела заняття з казкотерапії «Різнокольорова казка» з метою розвитку в
дітей здатності до співчуття, формування комунікативних навичок, підвищення

українською мовами. Після зарядки на
дітей чекав смачний сніданок. Перед
пришкільним табором стояло завдання
правильного харчування дітей. Особлива увага приділялася організації роботи
харчоблоку: дотримання санітарно-гігієнічних вимог харчування дітей, забезпеченість продуктами тощо. З метою
організації повноцінного, збалансованого, якісного харчування щоденне меню
складалося відповідно до підготовленого та погодженого із СЕС перспективного двотижневого меню.
Цікаво і змістовно проводилася гурт-

самооцінки, профілактики конфліктів.
Діти на занятті створювали власну
зірочку, слухали та інсценізували казку.
Кожен мав змогу побувати в різних ролях: добрих та злих героїв. Наприкінці
заняття діти розповіли, чому навчила їх
казка.
Кожен день приносив вихованцям табору щось нове та цікаве. У Всесвітній
день довкілля (6 червня) діти переглядали документальні фільми українською та англійською мовами, розгадували кросворди, пропонували свої проекти
збереження навколишнього середови-

Як довго ця війна тривала

У День скорботи та вшанування
пам’яті жертв війни в Україні на площі
ім. Шевченка в Білокуракине була вишикувана колона з представників органів
місцевої влади, трудових колективів,
громадських організацій та молоді, яка
крокувала Алеєю Слави до меморіального комплексу «Скорботна мати», щоб
вшанувати пам’ять загиблих воїнів. Урочистий мітинг був оголошений відкритим. Ведучою заходу була Ніна Ланіна.
Страшне слово «війна» увірвалося в
життя людей. Затамувавши подих, слухали вони урядове повідомлення про
напад ворогів. Важко передати, якою
трагедією для них був перший день війни. Усіх охопило пронизливо-щемливе
почуття тривоги за свою Батьківщину,
за життя рідних і близьких, над якими
нависла смертельна небезпека. Історію
найкривавішої в історії людства війни
зафіксовано у наукових працях, архівних і музейних документах, фотографіях,
плакатах воєнного і повоєнного часів, у
спогадах учасників, а також відтворено

у художніх, літературних творах, кінострічках. На честь героїв споруджено
пам’ятники та обеліски.
Сьогодні вже мало залишилося в живих тих, хто зі зброєю в руках захищав
під час Другої світової війни нашу країну.
З кожним роком їх невблаганно стає все
менше і менше. Та всі, хто здобував Перемогу, навічно залишаться у вдячній
пам’яті нащадків, а спомин про них передаватиметься з покоління в покоління.
Настоятель Свято-Тихонівського храму, благочинний Білокуракинського церковного округу Сіверодонецької єпархії,
архімандрит Володимир провів панахиду за убієнними. Назвав страшні цифри
померлих голова організації ветеранів
Білокуракинського району Василь Путненко.
У День скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні ми згадуємо усіх
тих, хто впав на полі брані, кого заму-
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ща, малювали застережні знаки.
День казки дав можливість дітям проявити свої артистичні та режисерські
здібності, адже загони повинні були не
лише інсценізувати казку, а ще й придумати свій неповторний сюжет. В інсценізації брали участь усі учасники загонів,
це допомогло дітям згуртуватись та проявити себе. Перед виступами загонів
було проведено казкову вікторину, де
діти згадали відомі казки й мультики та
їх персонажів.
Під час екскурсії до пожежної частини діти розширили свої уявлення про
роботу рятувальних служб. Вихованці
табору мали змогу розглянути одяг, спорядження рятувальників. Але раптом
прозвучав сигнал тривоги і рятувальники за лічені секунди помчали на приборкання пожежі. У всіх аж дух перехопило
від несподіванки!
Також цікавим був День здоров’я та
безпеки, де проводилась гра «За станціями». Отримавши цікаві завдання,
діти активно їх виконували, виборюючи
призові місця.
Як би не бажали діти продовжити свій
літній відпочинок у таборі, але все підходить до кінця. В останній день відбулась
урочиста лінійка, на якій діти мали можливість поділитися враженнями від відпочинку, подякувати працівникам табору,
а також отримати грамоти та подарунки.
Найактивнішими у таборі «Світанок»
були: Денис Пономаренко, Ліза Бурик,
Андріана Опришко, Таня Пруднікова,
Денис Кіндратенко, Христина Сініцина,
Юлія Кузнецова та інші.
Крім загальнотабірних заходів вихователі загонів проводили виховні бесіди,
КВК, брейн-ринги та ігри.
Відпочинок у таборі «Світанок» дуже
сподобався дітям, адже кожного дня
були нові завдання, нові свята, змагання та конкурси. Режим дня відповідав
потребам дитини, було гармонійно
поєднано відпочинок та розваги, хвилини релаксації та активних дій. Це сприяло відпочинку дітей, покращенню їхнього фізичного та морального здоров’я,
згуртуванню учнівського колективу. Крім
цього діти отримали безліч неймовірних
вражень та яскравих емоцій, які будуть
супроводжувати їх все літо.
Адміністрація Курячівської ЗОШ

На території кладовищ
наведено лад

чили у концентраційних таборах, кого
розстріляли у в’язницях, хто жертвував найдорожчим задля того, аби наша
Батьківщина була вільною від будь-якого завойовника.
Виявивши нечуваний героїзм та єднання у жорстоких боях, у гіркоті нищівних поразок і славі звитяг, українці
здобули мир та омріяну єдність у межах
однієї держави, яка ще мала пройти
свій тернистий шлях до незалежності.
Наш святий обов’язок - оберігати спокій
і злагоду у суспільстві задля майбутнього українського народу, задля світлої
пам’яті тих, хто ціною свого життя йшов
до великої Перемоги.
Присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за
врятування рідного краю, увійшовши в
Безсмертя. На відзнаку загальної печалі
про загиблих наші земляки поклавши
квіти та вінки до меморіалу «Скорботна
мати» і «Воїнам-землякам». Слава їм,
вічна і світла пам’ять.
За матеріалами «ЖБ»

Прибирання кладовищ - це святий
обов’язок кожного, адже пам’ять про
померлих живе до тих пір, доки про них
пам’ятають нащадки.
Нещодавно силами працівників Білокуракинської селищної ради, робітників
з благоустрою та жителів сіл Бунчуківка,
Грицаївка впорядковані чотири кладовища - скошені бур’яни, прибрані повалені
дерева, вирубані чагарники та наведено
санітарний порядок на занедбаних могилах. У весняно-літній період особливу
роль в благоустрої території відіграють
косарі В.М.Щербак, О.С.Щербак, Ю.М.
Носуля. Вони невтомно працюють над
знищенням бур’янів та порослі. На чолі
зі старостою сіл Бунчуківка та Грицаївка
Л.М.Коробкою, діловодом В.П.Щербак
невтомно працювали над наведенням
порядку робітники з 6лагоустрою Ж.О.
Носуля, З.І.Вабак, Ю.В.Васильченко,
І.І.Кисіль.
Так як село Грицаївка віддалене від
села Бунчуківка на 7 км, виникла необхідність у перевезенні робітників.
Свої послуги з цього питання старості
люб’язно надав житель села Грицаївка
О.Голобоков, за що йому велика подяка.
Але, звичайно, є ще не вирішені питання благоустрою. Ці та інші питання
сподіваємося виконати протягом літа.
Громада сіл Бунчуківка та Грицаївка
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Білокуракинський портал

Легенда Відраднівської криниці

Диким полем, неозорим степом, де
трава досягає коневі по груди, - мчав
вершник на гнідому коні, а за ним на відстані, яка то сягала польоту стріли, то
збільшувалась, то часом зменшувалась,
- гналось дванадцять переслідувачів.
Їхні низькорослі коні майже ховались в
косою неторкнутій траві, і лише гостроверхі шапки ніби самі по собі вистрибували на поверхню зеленого степового
моря, хвилі якого котилися аж ген-ген за
обрій.
Втікач час від часу призупиняв свого гнідка, розвертався назустріч своїм
переслідувачам, вибирав соколиними
очима найближчого ворога, і мовчазний
політ його стріли закінчувався черговим
зойком (а таких за час погоні вже було
п’ятеро). Та ще одинадцять на півкільцем стискували і стискували сталевими
лещатами смерті свою здобич…
Радо, його син Відан та третій розвідник Оріл четверту добу поволі просувалися на південь, видивляючись на
підступах до свого кордону татар. І ось
вони зустрілися. Троє русичів та біля

двохсот кримчан.
Не змовляючись з Орілом, Радо, як
старший загону, наказав Відану повертатись додому, весь час тримаючись
півночі. Оріл заманив за собою на захід
десятка півтора татар. Стільки ж погналося і за Радо на схід. Цим самим два
розвідники стримували пересування
решти ворога, бо тому, бажає він чи не
бажає, а необхідно очікувати повернення погоні зі здобиччю чи без. А виграш
часу був за Віданом, сином Радо.
Втікач знав, що попереду його чекають дві досить глибокі річки, але Радо
не раз бував у тих місцях, тому він знав,
де можна з конем переправитись на
протилежний берег, а там було де сховатись серед старезних верб, лозника,
очерету.
Першу річку розвідник подолав у знайомому місці, коли переслідувачі, ще
по-грачиному вигукуючи, знаходились
далеко від правого берега. Та лівий не
давав надії на схованку, місцина, мабуть, від грози була випалена і добре
продивлялась.
Татари не поспішали долати водну перепону, і тому Радо дав деякий відпочинок своєму гнідку, але поволі переслідувачі скупчились вже на лівому березі, і
погоня тривала далі.
Ще два смертельних зойки прокотились Диким Полем. Та і Радо на перший раз врятував від татарської стріли
сагайдак, а другий – торба для стріл. І
якби не ці обладунки вершника – лежа-

ти б йому на липневій землі, поволі рівняючись з нею температурою.
Втікач вже давно відчував, що його
кінь стишує біг. Та і сам Радо був мокрим від поту і тричі його стріли не досягали цілі, чого з ним ще ніколи не траплялось. Кінь хрипів, і білі плями піни
залишались на траві. І ось тут, за шість
польотів стріли до другої річки, до можливого порятунку, зустріли груди Радо
ворожу стрілу. Вершник стиснув ногами
боки змученого коня, і той, підкоряючись
незламній волі господаря, розвернувся і
побіг знову вперед.
Сіра сорочка з домотканого полотна
спереду і на спині почала фарбуватись
у червоний колір – стріла кримчанина
пробила груди Радо наскрізь. В його
очах поволі почало темніти, та все-таки русич ще раз побачив з високого
правого берега знайому річку, чудовий
краєвид і, ніби прощаючись із цією земною красою, зліз з коня і опустився на
коліна…
Цю місцевість Радо не раз показував
синові. І вони обидва мріяли колись оселитись тут, як татарська зухвалість хоч
трохи притихне. Та не судилось Радо
здійснити свою мрію. Не судилось…
Подолавши декілька сотень метрів
схилу, Радо заточився і впав на груди,
розкинувши руки, ніби обнімаючи рідну
землю. І там, де вістря стріли заглибилось у ґрунт, задзюрчало джерельце
цілющої води, яка оновлює сили, підбадьорює і дух, і віру, надає любовної

Правда
переможе!
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наснаги до життя, до Вітчизни, зміцнює
ненависть до її ворогів.
Син знав, де відшукувати батька, та
не знайшов навіть його тіла. І лише біля
витоку невеличкого струмочка лежав
Радовий сагайдак.
Відан шаблею викопав неглибоку криничку і першим напився з неї води. А
через роки і роки, старим і сивим, маючи власних синів, невісток, онуків, - поселився всією сім’єю на місці загибелі
свого батька.
Потім вже інші люди назвали своє поселення іменами його засновників, адже
життя кожного села починається з криниці, - Відана і Радо, додаючи чи змінюючи закінчення словосполучень: Відрад,
Відрада, Відрадне, Відраднове.
А криниця Відана, котра почалась із
джерельця Радо, існує до сих пір, оновлена і прикрашена нащадками, хоча
хутір, а потім село, а зараз селище і
центр району змінило свою первинну
назву. А жаль…
Володимир Наумов,
смт Білокуракине
фото: Сергій Сімутенков

ВІДРОДЖЕННЯ ВІДРАДНІВСЬКОЇ КРИНИЦІ. ЯК ЦЕ БУЛО
(зі спогадів Михайла Андрійовича Гапочки)

«...Завітав я якось до редактора районної газети Миколи Андрійовича Коваля. Він запропонував мені зробити ще
одну добру справу для людей - очистити криницю. Ця ідея мене зацікавила.
Пішов до крутої крейдяної гори шукати ту криницю. Заліз у гущавину лози
та лопухів. До води вела вовча стежина. Придивився уважно. Біля курячого
гнізда стояла баночка. Від такого бездушшя до цілющої води у мене серце
заболіло. Це ж не криниця була, а невеличка ямка.
Треба було терміново рятувати джерело. Спочатку очистити, а потім добре
облаштувати.
Знову пішов до виконкому сільради і
знову знайшов розуміння та підтримку.
Щодня я працював по кілька годин. Скосив густі бур’яни, вирубав лозу, витяг во***
БАТРАЧИТИ ІДУТЬ СИНИ...
Батрачити ідуть сини
За юшку й дах над головою,
А нам, батькам, нема спокою,
Хоч винні ми, та без вини.
В наш час і добрий, і лихий, Майбутнє не змогли створити,
Що ж нині нюняти і нити,
Як час настав такий слизький.
Хто був простим робітником –
Не крав із повного корита…
Отож, багатшає «еліта»,
Що вік тріпає язиком.
***

дорості. Важка то була праця для мене,
пенсіонера. Вдень викопаю чималу
ямку, прийду наступного дня, а крейда
зсунулася, закрила дно.
Та джерело, як і людина, жити хоче.
І знов на допомогу прийшли земляки.
Трактором, що дали у водоканалі, зробили канаву. Поставили фундамент;
дубком підлогу вистелили. Десяток джерелець спрямували в єдине русло. Джерелу дали ім’я Відрадне, бо колись у Дикому полі на цьому місці стояв хутірець
Відрадний.
У день Петра і Павла влаштували біля
криниці чудове свято. Право відкрити
криницю було надано одним з її творців
- працівнику місцевої екологічної служби
Катерині Федорівні Гусик та Михайлові
Андрійовичу Гапочці. Щиру подяку висловили усім добрим людям, хто допом-

агав відродити цілюще джерело.
На честь відкриття криниці отець Миколай із Свято-Тихонівського храму відслужив молебень. Як і на кожному святі,
не обійшлося без народних та авторських пісень, запальних танців, гумору,
традиційного польового кулешу. Свято
вийшло на славу.
...Хай ніколи не міліє ріка нашої пам’яті,
не пересихають рідні джерела...
Край мій широкий, гори білосніжні,
крейдою припорошені. Під горою Мариничів ліс квітами буяє. Там соловейко
та зозуленька заклопотаний від роботи
люд звеселяють.
Стою біля відродженої моїми руками
криниці. Струмує холодна смачна вода
з-під гори, а неподалік пролягла кладка-місточок, до якої теж доклав чимало зусиль. Все це робив для людей. Бо
дуже припали мені до душі чиїсь слова:
«Спішіть робити людям добро».
Біля Відраднівської криниці завжди
багато людей. Бо тут і справді цілюща
вода. Та не тільки соловей та зозуля
звеселяють душу, а й пісні моїх славних
земляків. Люблять слобожани відпочити біля криниці, заспівавши гарну пісню.
Співають сумних, веселих, жартівливих...»
***
Пізніше, вже в 2007 році, Відраднівську криницю було офіційно відкрито, ос-

На поетичній хвилі

РОЗУМІЮ
Сину мій, тебе я розумію:
Ти весь час працюєш лімітою,
Та і я на безгрошів’ї млію,
В одурманеності самотою,
Хоч весь вік пропрацював на неньку, То і що? Картина теж не маслом –
Пенсію отримую куценьку, Жити краще – залишилось гаслом.
Що тут вдієш? Гроші теж папери,
Тільки їх не зробиш із газетки.
І жаденні пси-міліонери
Не відкриють гаманці-барсетки.
Банки вже жиріють від лихварства,
Уряди погрязли у крадіжці,
Бо із бидла виростає панство,

Що карбує шлях свій у злодійстві.
Тож виходить: тільки за кордоном
Можна гнути не безплатно спину
І свій день поповнити гормоном, Розумію я тебе, мій сину...
***
СУЧАСНІСТЬ – МИТЬ
Існують лиш минуле та майбутнє,
Сучасність – мить і вже її немає,
Вона сховалась нишком в незабутнє
І там довіку почуття тримає.
Сучасність – мить, яка ж вона недовга,
Життя людини – також мить єдина,
Але чомусь не полиша тривога
За світ прийдешній, що назустріч лине.

вячено. Поруч встановлено пам’ятний
знак з написом: «Відновлена з ініціативи
місцевої влади, ветерана Великої Вітчизняної війни Гапочки Михайла Андрійовича. Також було облаштовано місце
для відпочинку, саме джерело зроблено
так, щоб вода з-під гори стікали двома
потужними струмками до річки Білої,
зроблені сходинки та завезено каміння
для укріплення берега. Також в 20072008 роках біля криниці були висаджені
молоді деревця, трохи далі збудовано
місток через річку, щоб люди могли безперешкодно пройти до криниці з іншого
берега.
Вода в криниці Відраднівській дуже
смачна, чиста, завжди холодна і насичена мінералами. Тут майже завжди
можна бачити людей, які набирають цієї
цілющої води, яка не просто задовольняє спрагу, але і придає сили та здоров’я кожному, хто її напьється.
«Білокуракинський портал»

***
ЖИТТЯ ПРОЖИТИ
Даруєш світло і добро –
Отримаєш все це удвічі, Що дасть коріння – те й стебло
Несе у серце і у вічі.
Буває, що і помилок
Наробиш, ми ж-бо не святії,
Та осаду гіркий пилок
Зневаги вирівняє дії.
Життя прожити – не добу
Пройти від ранку і до ранку
І роздратовану злобу
Не зализати наче ранку.
Володимир Наумов, Білокуракине
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Білокуракинська історія про свято та гидоту
«Неймовірне, захоплююче свято відбулось 28 червня 2018 року на честь
Дня Конституції України! Такого вже
давненько не було. Всі білокуракинці, мабуть, з нетерпінням чекали такої вистави. В небі над Білокуракине
- світлове шоу за участю справжніх
зірок України. Під оглушливі звуки, які
лунали над усім селищем Білокуракине
таке дійство можна було спостерігати протягом майже двох годин. Запекла битва талантів, неймовірного
натхнення та проникливість низьких
та високих октав - все це можна було
чути, бачити і відчувати всім серцем,
всією душею, радіти і сумувати одночасно, насолоджуватись і отримувати
справжнє непідробне задоволення від
побаченого і почутого.

Як завжди - подякуємо нашій місцевій
владі, за сприяння якої і відбулось це
неймовірне захоплююче шоу! Цей салют, майже феєрверк, це чарівне свято душі і тіла нам всім подарували
наші найкращі, найулюбленіші керівники - голова району та голова громади,
а також їхні заступники, заступники
заступників, керівники відділів. Спонсорами виступили голова громади (він же
мер), голова району (він же голова РДА),
а також керівники підприємств, установ і організацій району, зокрема, начальник відділу освіти селища, начальник відділу освіти району, начальник
відділу культури селища, начальник
відділу культури району, начальники
різних відділів райдержадміністрації,
начальники управління якогось від-

ділення і т.д. і т.п. Щиро подякуємо
всім їм за організацію і проведення такого масового свята, такого неймовірного захоплюючого святкування Дня
Конституції, влаштування концерту,
салюту, феєрверку та караоке на майдані. Спонсорами всіх подарунків стали
начальники управлінь і відомств району
та громади. Ще раз подякуємо нашому
керівництву нашого району та нашій
громаді........»
- Куме, що це ти читаєш?
- Та районну газету «Життя Білокуракинщини»!
- І з яких пір грозу та зливу в Білокуракине почала організовувати місцева
влада?
- Не знаю... Так в районній газеті пишуть!

- Та викинь ти ту гидоту!!! Поглянь краще, як небо сяє... Давненько такої грози
не було... Дивись, як гарно! А повітря
яке чисте... Відгриміло вже і тихо-тихо
стало... Як же гарно в нашому селищі
після грози...
Глас Народу

КОЛИ В БІЛОКУРАКИНЕ БУЛО СВЯТО МОЛОДІ АБО ЧОМУ ВСЕ РОБИТЬСЯ ЯК-НЕБУДЬ?
Деякі білокуракинці цікавляться, чи
відбулось в Білокуракине святкування
Дня молоді та Дня Конституції, коли і
як саме? Чи були масові гуляння, як
завжди у нас це робилось раніше?
Для тих, кому цікаво, варто, мабуть,
коротко розповісти. Святкування Дня
молоді в Україні відзначається в останню неділю червня, тобто, мало відбутись 24 червня. Але наша хитромудра
місцева влада, як завжди, перемудрила,
бажаючи, мабуть, чи то зекономити, чи
то просто відпочити по-своєму. В Білокуракине вирішили святкувати одночасно
і День молоді, і День Конституції, і перенесли святкування на четвер 28 червня, коли ввечері і мали відбутись масові
гуляння на центральній площі селища.
Але раптом і несподівано (як завжди)
пішов дощ, вірніше, злива з грозою. І,
звісно, ніяких масових гулянь не відбулось. Мабуть, в громаді та райдержадміністрації не знають, що таке Інтернет
і як можна подивитись прогноз погоди...
Тоді вирішили відсвяткувати День молоді на пляжі річки Білої вже в суботу
30 червня, але зранку - о 10.00 годині.
Не знаю, чи то погано працює у нас в
селищі сарафанне радіо, чи то ніхто
не бачив оголошення про цей захід на
пляжі, але суботнього ранку 30 червня
на пляж річки Білої зібралось максимум до 20 людей глядачів, з яких більшість - діти, які просто прийшли скупатись в річці, та кілька батьків дітей, що
виступали на святі. По суті, глядачів
на святі було менше, ніж виступаючих.
Мер Сірик, який з’явився на початку так
званого свята Молоді, привітав молодь,
пожалкував, що занадто мало зібралось людей, а потім обернувся і кудись
зник (мабуть, святкувати в своєму вузькому «молодіжному» колі). Програма
святкування була теж простою - кілька
виступів солістів РБК та танок колективу
***
На одному із масових заходів в Білокуракине хлопець підходе до дівчини і запитує в неї:
- Ви весь час щось фотографуєте. Ви, мабуть, журналістка?
- Так. Я журналістка із редакції газети «Життя Білокуракинщини». А як Ви здогадались?
- дивується вона.
- Та у Вас якийсь тупий вираз обличчя, каже він.
Вона (образливо):
- У Вас самого тупий вираз обличчя!..
- Я знаю... Бо я теж журналіст, з газети «Білокуракинський портал»...
***
Для участі у вокальному конкурсі «Голос
країни» поїхала одна відома білокуракинська

УКРАЇНА, Луганська обл.,
смт Білокуракине
email: bilokurakyne@gmail.com

Конфетті-dance. Хоча і за це їм спасибі
- все ж таки старались, готувались. Ніяких ігор, розваг, спортивних змагань на
пляжі, як писалось в оголошенні. Бо ні з
ким просто було все це проводити.
Склалось таке враження, що останнім
часом всі масові заходи в Білокуракине
проводяться просто так - для галочки.
Аби що-небудь і аби як-небудь. На День
скорботи і пам’яті 22 червня біля монументу Скорботна Мати зібралось кілька
держслужбовців та бюджетників, яких
пригнали, щоб покласти квіти та віночки.
Потім те ж саме відбулось і на День Конституції біля пам’ятника Шевченка. Знову гучні красиві слова, пафосність вдаваного свята, кілька селфі у виконанні
остогидлих фізіономій для Фейсбуку та
редакції газети «Життя Білокуракинщини» і все... Відсвяткували...
До Дня молоді не спромоглися організувати навіть масові гуляння
по-людські, як це було завжди. Та і на
пляжі річки Білої, якщо хтось пам’ятає,
теж раніше проводились святкування.
Були і ігри, і розваги, і дискотека для
молоді. Працювали і торгівельні точки, і
шашлики можна було скуштувати. Чому
ж тепер нічого не робиться? Чи якщо
сам голова райдержадміністрації поїхав
відпочивати на курорти, то тепер все
нікому і не треба? Добре тим, в кого є

гроші і хто може собі дозволити поїхати на якісь моря та курорти, або навіть
за кордон - в тропічні країни та острови.
Такі люди в Білокуракине теж є. Але їх
не багато. Більшість населення Білокуракинщини може дозволити собі якраз
хіба що пляж річки Білої або водосховище Наливне. Дехто може ще з’їздити на
місцеві ставки або річку Айдар в сусідніх
Старобільському та Новопсковському
районах.
До речі, саме на водосховищі Наливне найбільше і приїздить відпочивальників. Навіть в будні дні, коли стоїть
спекотна погода, там на пляжі постійно
відпочиває до 50-60 людей. На вихідних їх стає ще більше. Чому б саме там
було не провести День молоді? Звісно,
попередньо організувавши безкоштовний транспорт хоча б на один день. Нещодавно там прочистили і прогорнули
бульдозером ґрунтову дорогу. Але вже
після першої ж зливи вона знову перетворилась на калюжі і грязьове місиво,

бо вже наступного дня там приїздили
автомобілі, які і розбили ту дорогу. І від
тієї роботи бульдозерів не залишилось
абсолютно нічого – дороги знову як і не
було. Бо так у нас завжди – все робиться аби як-небудь – для галочки. Начебто
і роботу зробили, кошти витратили, і в
той же час користі від такої роботи – абсолютний нуль.

Білокуракинські анекдоти 18+

співачка. Після кількох турів вона вийшла у
фінал. До неї підходить журналіст і запитує:
- Скажіть, як на Вашу думку, що потрібно
для перемоги в конкурсі?
- Я доклала максимум зусиль, щоб дійти до
фіналу. А тепер, щоб перемогти, потрібно про
все забути і віддатися головному...
***
Був нещодавно на нашому кураківському
пляжі. І зрозумів, що люди, які посилено готувались до пляжного сезону, худнули, сиділи
на дієтах і ходили в спортзал, на пляж чомусь
не ходять...
***
Діалог на вулиці Історичній (неподалік шко-

Білокуракинський портал незалежне електронне видання
за матеріалами сайту
«Білокуракинський портал»:
http://bilokurakyne.pp.ua/

ли №1):
- Дивись, що в будинку витворяють на балконі - на 4-му поверсі!..
- А що там?
- Та двоє голих... Та ще й цілуються!..
- Ну і нехай собі цілуються!..
- Ага... Якби їм ще бабу...
***
В Білокуракинській пожежній частині лунає
дзвінок. Черговий бере слухавку:
- Слухаю вас.
Голос із слухавки:
- Слиш, пацани, в минулому році я посадив
коноплю, ніякого з неї толку. Курю, а вона кайфу не дає...

Наші спільноти в соц.мережах:
https://www.facebook.com/headeruser/
https://ok.ru/bilokurakyne
https://vk.com/club16318860
https://twitter.com/BiloKurakyne

І загалом, населення Білокуракинщини дійсно щороку зменшується. Це стає
помітно після кожного шкільного випускного. Бо фактично кожного року кількість
молоді лише в селищі Білокуракине
стає меншою майже на сотню. Тому що
абсолютна більшість випускників обох
Білокуракинських шкіл №1 і №2 (8090%), поступаючи учиться в навчальні
заклади поза межами Білокуракинщини,
вже не повертаються додому ні жити,
ні працювати. А ті, що залишаються в
Білокуракине, або повертаються після
навчання - це зазвичай найменш забезпечені та пристосовані до життя молоді
люди, які, якщо не мають впливових
батьків-держслужбовців або якихось начальників, стають безробітними та тривалий час ніде не працевлаштованими.
Сумна статистика і сумна картина на
вулицях Білокуракинщини, де молоді
стає все менше і менше. Скоро взагалі
ні для кого буде влаштовувати ні свято
молоді, ні будь-яких масових гулянь. І
всі ті дитячі майданчики, які, до речі,
теж робляться для галочки – як-небудь –
стануть вже нікому не потрібними, хоча
поки що на них ще іноді і граються діти.
Але чи надовго?..
Глас Народу

Черговий його перебиває:
- Ти, придурок, куди телефонуєш?! Дзвони в
поліцію, там тобі допоможуть!
Кидає слухавку. Хвилин через 20 знову їм
телефонують.
- А в цьому році посадив коноплю - виросла
гарна, як курнеш - відразу дах зносе!.. - продовжує той самий голос.
- Та бля#ь! Тобі ж сказали - телефонуй в
поліцію. Нам не треба!!.. - роздратовано вигукує черговий.
І знову слухавку кидає. Через півгодини
знову лунає дзвінок:
- Пацани, не кидайте слухавку!.. Я чо дзвоню... У сусіда будинок горить... Ви, як приїдете
і будете тут з рукавами бігати, вогонь гасити...
Так дивіться, не потопчіть!..

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 «Білокуракинський портал». Реклама в газеті безкоштовна, за її зміст відповідає рекламодавець! 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!

