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День села в
Павлівці

День рибалки на
Білокуракинщині
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Королева чистих 
автівок 

в Білокуракине

Про відпочинок 
чиновників, 

місцевих товстопу-
зиків та витрачання 
бюджетних коштів

В рамках робочого візиту на Білоку-
ракинщину голова Луганської обласної 
адміністрації Юрій Гарбуз взяв участь у 
засіданні «круглого столу», який відбув-
ся в актовій залі Будинку творчості для 
дітей та юнацтва 24 липня. Провів його 
директор Луганського відокремленого 
підрозділу установи «Центр розвитку 
місцевого самоврядування» Ігор Агіба-
лов. Участь у ньому також взяли керів-
ництво району, представники Асоціації 
органів місцевого самоврядування, Асо-
ціації міст, Агенції регіонального розвит-
ку Луганської області та центру розвитку 
місцевого самоврядування, представ-
ники облдержадміністрації, об’єднаних 
територіальних громад та районів Лу-
ганської області, старости сіл Білокура-
кинської ОТГ. На порядку денному було 
розглянуто два питання. Першочергово 

присутні ознайомилися з презентацією 
Центру надання адміністративних по-
слуг Білокуракинської ОТГ, яку пред-
ставила начальник ЦНАПу Тетяна Гни-
лицька. Вона розповіла про всі етапи 
створення даного центру – від проекту 
до теперішнього стану, акцентувавши 
увагу на проблемах та перспективах да-
ного закладу.

В свою чергу директор Департаменту 
економічного розвитку, торгівлі та туриз-
му Луганської ОДА Сергій Медведчук 
доповідав з питання «Інвестиційні про-
екти регіонального розвитку – джерела 
фінансування та порядок підготовки».

Під час «круглого столу» присутні об-
мінювалися досвідом роботи ЦНАПів, 
питаннями підготовки успішних проектів 
тощо.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Відбулося засідання «круглого столу»

Доходить кінця збиральна компанія 
ранніх зернових культур в Білокуракин-
ському районі. На сьогоднішній день 
зібрано 57,2 тис тонн ранніх зернових 
з площі 17,1 тис га, що становить 82% 
від плану збирання ранніх зернових, се-
редня урожайність становить – 33,5 ц/га. 
Пшениці зібрано 57,7 тис тонн з площі 
16,1 тис га, середня урожайність ста-
новить – 34,1 ц/га., що становить 91% 
від плану. Озимого ячменю зібрано 1,24 

тонн з площі 464 га, середня урожай-
ність – 26,8 ц/га. - 75% від плану. Яч-
меню зібрано 530 тонн з площі 270 га, 
середня урожайність – 19,8 ц/га. – 40% 
від плану. Вівса зібрано 51  тонн з площі 
26 га, середня урожайність – 19,6 ц/га. 
– 5% від плану. Зернобобових зібрано 
630 тонн з площі 289 га, середня уро-
жайність – 21,8 ц/га. – 20% від плану.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Завершується збирання ранніх зернових

У Харкові на базі СДЮСШ №8 від-
бувся літній кубок з футзалу серед 
дівчат 2003-2004 та дівчат 2005-2006 
рр. народження. В цих змагання взяла 
участь і молода Білокуракинська жіноча 
команда «Кобра». Наші дівчата грали 

в обох вікових групах. У старшій групі 
представники «Кобри» грали за коман-
ду «Луганочка». Загалом призи від Хар-
ківської обласної федерації футболу 
виборювали дівчата з Харківської, Пол-
тавської та Луганської областей.

За результатами одноденного турніру 
бронзові нагороди у старшій віковій 
групі здобула «Луганочка», а у молодшій 

- «Кобра» (смт Білокуракине). Призери 
були нагороджені кубками, дипломами 
та медалями від організаторів турніру.

За матеріалами Білокуракинської ОТГ

Літній кубок з футзалу серед дівчат

24 липня в селищі Білокуракине по 
вул. Центральній відбулось урочисте 
відкриття центру надання адміністра-
тивних послуг для громадян Білокура-
кинської громади. Це черговий крок і 
вагомий внесок задля розбудови і ста-
новлення громади, налагодження сто-
сунків з міжнародними партнерами.

За підтримки ПРООН громадською 
організацією «Твори добро» було ро-
зроблено проект «Створення Центру 
надання адміністративних послуг Біло-
куракинської селищної ради Луганської 
області. Капітальний ремонт частини 
адміністративної будівлі, придбання 
обладнання та меблів», вартість якого 
складає понад 2 млн. грн.

Майже рік представники ПРООН, 
Білокуракинська селищна рада, рай-
держадміністрація, ГО «Твори добро» 
спільно та злагоджено працювали над 
створенням нового, просторого, облад-
наного за сучасними вимогами Центру 
надання адміністративних послуг для 
населення. Якість, зручність, швидкість 
та прозорість є основними критеріями 
роботи сучасного закладу. В цьому пе-
реконається кожен, хто звернеться за 
адміністративною послугою до сучасно-
го ЦНАПу Білокуракинської ОТГ.

На відкриття Центру завітало багато 
поважних гостей: голова Луганської об-
ласної адміністрації Юрій Гарбуз, пред-
ставники команди Програми розвитку 
ООН, представники Асоціації органів 
місцевого самоврядування, Асоціації 
міст, Агенції регіонального розвитку Лу-
ганської області та Центру розвитку міс-

цевого самоврядування, представники 
ОТГ та районів Луганської області, де-
путати, старости Білокуракинської ОТГ, 
жителі селища.

У своїй привітальній промові голова 
облдержадміністрації Юрій Гарбуз ак-
центував увагу присутніх на необхід-
ності подальшої реалізації реформи 
децентралізації, її перевагах та на пер-
ших досягненнях Білокуракинської гро-
мади. Одне з них – створення сучасного 
ЦНАПу, який дасть можливість набли-
зити послуги до людей та підвищити їх 
якість. Адже діяльність адміністратив-
них центрів має дуже важливе значення. 
Це перш за все –обличчя органів влади. 
Саме тому останні мають докласти усіх 
зусиль для організації якісної роботи 
щодо зняття бюрократичних перепон.

Під час відкриття центру Юрій Гарбуз 
вручив Почесну грамоту обласної дер-
жавної адміністрації голові Білокуракин-
ської громадської організації соціаль-
но-культурного розвитку «Твори добро» 
Василю Пилипенку.

З довгоочікуваною подією білоку-
ракинців також привітали селищний 
голова Сергій Сірик, голова райдер-
жадміністрації Сергій Іванюченко, за-
прошені гості.

Відкриття закладу розпочалось з тра-
диційного перерізання стрічки. Директор 
центру надання адміністративних послуг 
Тетяна Гнилицька гостинно запросила 
всіх бажаючих до затишного приміщен-
ня, де присутні мали змогу ознайоми-
тися із запропонованими послугами. На 
сьогоднішній день працівниками Центру 
населенню надається 49 послуг. Саме 
тут, в одному приміщенні, громадяни 
можуть отримати різнопланові послуги 
– від реєстрації прав на нерухоме май-
но до консультації з питань безробіття. 
Найближчим часом планується в Центрі 
надання послуг з видачі ID картки та па-
спорту для виїзду за кордон.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Урочисте відкриття ЦНАПу 
Білокуракинської ОТГ
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Днями на території Білокуракинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 відбулося уро-
чисте відкриття сучасного спортивного 
майданчика зі штучним покриттям. Ця 
приємна подія зібрала на території шко-
ли чимало учнів, вчителів та громадсь-
кості.

Відкрила захід ведуча Ніна Ланіна. 
Присутніх своїм співом привітала Ан-
желіка Сінєльнікова. На імпровізовану 
сцену було запрошено почесних гостей: 
голову Білокуракинської ОТГ Сергія 
Сірика, голову Білокуракинської рай-

держадміністрації Сергія Іванюченка, 
народного депутата України Віталія Ку-
рила, голову Луганської обласної фе-
дерації футболу Ігоря Шопіна, дирек-
тора Білокуракинської ЗОШ №2 Ірину 
Крупчинську та голову Лозно-Олексан-
дрівської ОТГ Олексія Леонова. Вони 
наголосили, що тепер заняття фізкуль-
турою для дітей стануть ще цікавішими. 
На новому майданчику можна поганяти 
у футбол та урізноманітнити на свіжому 
повітрі звичну зарядку. Спорт - це здо-
ров’я і починається воно з наших дітей.

Також голова Білокуракинської ОТГ 
Сергій Сірик вручив подяки народному 
депутату В.С.Курилу та директору ТОВ 
«Укрзабудовник» В.Л.Руденку за участь 
у створенні вищезгаданого об’єкту та 
надану підтримку на шляху розвитку фі-
зичної культури та спорту серед молоді. 
В межах урочистостей голова Лугансь-
кої обласної федерації футболу пере-
дав 10 футбольних м’ячів юним спор-
тсменам Білокуракинщини.

Будівництво таких майданчиків, як в 
Білокуракинському районі, так і на те-
риторії всієї країни, стало можливим 
завдяки державній програмі, розробле-
ної спільно з ФФУ для розвитку фут-
больної інфраструктури та популяриза-
ції футболу в Україні. Реалізація даного 
проекту, а саме будівництво спортив-
ного майданчика зі штучним покриттям 
на території Білокуракинської ЗОШ №2 
здійснювалася завдяки сприянню на-
родного депутата України Віталія Кури-
ла та фінансової підтримки Білокура-

кинської ОТГ. 
Настоятель Свято-Тихонівського хра-

му, благочинний Білокуракинського 
округу Сєверодонецької єпархії архіман-
дрит Володимир здійснив освячення 
спортивного майданчика. Після урочи-
стої миті перерізання червоної стрічки 
діти на радощах випустили в небо різ-
нокольорові кульки.

Хочеться сказати, що завдяки ство-
ренню подібних об’єктів вирішувати-
муться питання масового залучення мо-
лоді до активних занять фізкультурою 
і спортом. Тож сподіваємося, що це не 
останній майданчик на території нашого 
району та громади.

За матеріалами «ЖБ»

В Білокуракине відкрито спортивний 
майданчик зі штучним покриттям

У кожної людини в житті є щось со-
кровенне, найрідніше, без чого вона не 
може навіть уявити свого життя. Це рід-
ний батьківський край, де вперше поба-
чила світ, ясне сонечко, дрібні сльозинки 
дощу на віконному склі, ріжок молодого 
місяця між міріадами зір, чисту зелену 
травичку і тисячі різноманітних квітів, 
які радують серце своїм різнобарв’ям. 
«Тут кликали у дорогу перші в’юнкі сте-
жини, що бігли від батьківського порогу 
в широкий світ. Це та земля, по якій ми 
зробили свої перші кроки, земля наших 
батьків, дідів, прадідів, вона найдорож-
ча за все на світі. Для багатьох людей 
саме таким рідним куточком є село Пав-
лівка.

У день Петра і Павла цей населений 
пункт на вищому рівні відсвяткував свій 
День народження. Розпочалося свято 
з ранкової служби в храмі Святих Пе-
тра й Павла, куди сходились прихожа-
ни, щоб спільною молитвою просити в 
Бога благословення для свого рідного 
села. Потім у другій половині дня біля 
Павлівського сільського Будинку культу-
ри, що є справжнім серцем села, було 

багатолюдно. Адже там відбувалося 
безліч різноманітних тематичних за-
ходів. У дійствах взяли участь не тільки 
павлівчани, а й багато гостей із сусідніх 
населених пунктів. Аматори сцени тіши-
ли односельців та почесних гостей яс-
кравою концертною програмою.

Щиро та гостинно земляків та гостей 
вітала ведуча заходу Анастасія Шкабар. 
На сцену було запрошено почесних го-
стей: голову райдержадміністрації Сер-
гія Іванюченка, голову районної ради 
Костянтина Бондаренка, в.о. Павлівсь-
кого сільського голови Наталю Турбабу, 
настоятеля Свято-Тихонівського храму, 
благочинного Білокуракинського цер-
ковного округу Сєверодонецької єпархії 
архімандрита Володимира, народного 
депутата України 7 скликання С.В.Гон-
чарова, в.о. керівника громадської прий-
мальні народного депутата В.С.Курила 
Наталю Хмеленко та голову районної 
партійної організації політичної партії 

«Наш край» Івана Малика. Вони наго-
лосили, що це затишне село споконвіку 
славилося неповторною культурною 
спадщиною та славетною історією, свої-
ми працьовитими людьми. Побажали, 
перш за все, миру, міцного здоров’я, ро-
динного щастя, благополуччя і здійснен-
ня найзаповітніших мрій на благо рідної 
території, аби кожен наступний день був 
зігрітий добром і теплом, повагою та по-
розумінням рідних і близьких.

Також були вручені подяки від голів 
райдержадміністрації та районної ради: 
за вагомий внесок у розвиток інфра-
структури села, відстоювання інтересів 
територіальної громади, активну гро-
мадську позицію Н.В.Турбабі, В.В.Вай-
ленко, Г.М.Хмеленко та Л.В.Панченко; за 
вагомий особистий внесок у вирішення 
питань соціально-економічного та куль-
турного розвитку села, активну участь 
у житті громади Л.І.Кривич; за сумлін-
ну, добросовісну працю, відповідальне 
ставлення до виконання своїх службо-
вих обов’язків, активну участь у жит-
ті громади Н.С.Грековій; за активну 
громадську позицію, організаторський 
талант, невичерпну енергію, активну 

участь у житті громади А.О.Шкабар; за 
активну громадську позицію та участь 
у житті громади М.Д.Хорольському; за 
енергійність, активну позицію і вмін-
ня запалити вогонь творчості, активну 
участь у житті громади Т.В.Єремеєвій.

Тішили публіку своїми номерами 
представники аматорського мистецтва: 
народний вокальний ансамбль «Сло-
божани», Катерина Оселедько, Дарина 
Кошеленко, вокальні колективи «Жу-
равка» та «Веснянка», гості села. Також 
на заході були присутні представники 
військкомату з метою проведення агіта-
ційних заходів по залученню громадян 
України на військову службу за контрак-
том.

Під час концерту гостей пригощали 
смаколиками, всіх бажаючих частували 
українською стравою - польовою кашею, 
безкоштовним квасом та пивом. Для ма-
лечі працювали різноманітні безкоштов-
ні атракціони: надувні батути, ігрова ри-
боловля, гра «Angry Birds», працювали 
аніматори Наталя Коваленко та гості з 
Новопскову. Також можна було придба-
ти солодку вату та цікаві повітряні кульки. 
Слід відзначити, що в музейній кімнаті 
була розміщена неймовірна виставка 
виробів декоративно-ужиткового мис-
тецтва під назвою «Чудеса своїми ру-
ками», де свої вироби демонстрували 
Марина Вітер, Наталя Турбаба, Любов 
Львова та Людмила Коваленко.

Цього дня були проведені й спортив-
ні змагання з футболу, більярду, на-
стільного тенісу, шашок, перетягування 
канату. У змаганнях з футболу, де го-
ловним суддею був Олександр Шестак, 
перемогу здобула команда с. Павлівка, 
II місце посіла команда «Дніпро», III міс-
це - Білокуракинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, IV 
місце - команда с. Шапарівка. Призові 
місця вибороли із шашок: І місце - Олек-
сандр Волошин, II - Богдан В’ялий та 
ІІІ - Олег Усенко; настільний теніс (чо-
ловіки): І місце - Богдан В’ялий, II - Ми-
хайло Ківшар, III - Олександр Рудяшко; 
настільний теніс (жінки): І місце - Євгенія 

Хорольська, II - Світлана Бондаренко, 
III - Юлія Вітер; лазіння на стовп (до 18 
років): Максим Чорнуха, Олексій Сере-
бряк, Артем Гринько, Дмитро Логачов та 
Владислав Писаренко; лазіння на стовп 
(категорія дорослих): Євген Кривич, Ар-
тем Хорольський. Кращим у змаганнях з 
більярду став Дмитро Пугач, другу схо-
динку посів Анатолій Солошенко, третю 

- Євген Кривич. Всіх переможців та при-
зерів в.о. сільського голови Наталя Тур-
баба та бібліотекар Галина Хмеленко 
нагородили грамотами та символічними 
подарунками.

За підтримки ФОП Н.Н.Лисенко була 
організована та проведена лотерея з 
розіграшом цінних подарунків. Присутні 
стали щасливими власниками не тільки 
господарських дрібничок, наборів посу-
ду, ліхтариків, дитячих іграшок, кухонно-
го приладдя, спортивного інвентарю, а й 
побутової техніки - пральної машини, мі-
крохвильової та електродухової печей.

Фінальним закінченням святкування 
був феєричний салют, який подарував 
народний депутат України 7 скликання 
С.В.Гончаров. Ігри, танці, забави, щирі 
розмови, усміхнені обличчя, дружні по-
тиски рук - свято вдалося на славу. А усі 
жителі будуть з нетерпінням чекати на-
ступного Дня села.

«Хочу подякувати усім, хто словом, а 
головне ділом допомагав та допомагає 
розбудовувати нашу територію. Дякую 
всім керівникам сільгоспформувань, 
односельцям за те, що завжди підтри-
мують нас у справах задля розвитку 
поселення та його добробуту, зростан-

ня економічного та культурного 
потенціалу», - підсумувала На-
таля Турбаба. Зазначимо, що 
свою польову кухню для свят-
кування надав директор СТОВ 
«Зоря» М.Г.Ведмеденко. В.о. го-
лови Павлівської сільської ради 
та населення висловлює велику 
вдячність всім тим спонсорам, 
які взяли участь в проведенні 
даного заходу. Воно видалось 
веселим та незабутнім.

Юлія Малюк
За матеріалами «ЖБ»

День села в Павлівці: концерт, смаколики та подарунки
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БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ ПОРТАЛ -
найпопулярніший інформаційно-розважальний ресурс

Білокуракинського району! Підписуйтесь на спільноту «Білокуракинсь-
кий портал» в соціальних мережах Facebook, VK.com, Одноклассники.ru

і залишайтесь в курсі найсвіжіших новин Білокуракинщини!

Нещодавно на водосховищі «Налив-
не» в Білокуракине відбулися змагання, 
присвячені Дню рибалки. Напередодні 
свята на водосховищі було виконано 
великий обсяг робіт: прибрано поросль, 
встановлено нові мішки для сміття, об-
лаштовано місця відпочинку.

Риболовля - це один з прекрасних 
видів відпочинку. Вона, дивним чином, 
здатна поєднувати в собі нестримний 
азарт, пристрасть мисливця й умиро-
творення, безмежний спокій, гармонію, 
єднання з природою.

Так, у тематичних змаганнях взяли 
участь 17 любителів риболовлі за по-
передньою реєстрацією. Учасники мру-
жилися від яскравих променів сонця, намагаючись розгледіти у неспокійних 

хвилях поплавок і терпляче чекали на 
клювання. За дотриманням порядку на 
водоймі слідкували представники Біло-
куракинського відділу поліції ГУНП в Лу-
ганській області.

По завершенню змагань всі рибалки 
зібралися для підбиття підсумків. У на-
городженні переможців взяли участь 
начальник відділу культури Білокура-
кинської ОТГ Володимир Аполлонов та 
начальник організаційного відділу Біло-

куракинської ОТГ Тетяна Рогозян. Так, 
почесними грамотами та подарунками 
у спортивних змаганнях з рибальства з 
нагоди Дня рибалки були нагороджені: 
за зайняте І місце - Леонід Шандрамай-
ло, II почесне місце зайняв Олександр 
Пахоленко, III - Сергій Білянський, най-
старший рибалка - Микола Світличний, 
жінка-рибалка - Олена Шевцова, за 
впійману найбільшу рибину (линь - 800 
г) подарунок отримав Петро Філоненко. 
Також за активну участь та допомогу в 

організації проведення свята та з нагоди 
Дня рибалки нагородили: М.В.Щербака, 
С.А.Кондратенка, В.О.Міщенка, П.М.Пе-
тренка та В.О.Болтухова. Маленька 
дівчинка Соня Безнощенко зайнялася 
спортивною риболовлею, вона випусти-
ла в водосховище «Наливне» впійману 
рибинку линь, яка мала вагу 300 г, вря-
тувавши їй життя.

Після закінчення офіційної части-
ни організатори, учасники змагань та 
вболівальники смакували польовою ка-
шею та обговорювали плани на мирне 
майбутнє. Свято пройшло весело та в 
піднесеному настрої, всі гості та відві-
дувачі водосховища були задоволені 
таким чудовим відпочинком.

За матеріалами «ЖБ»

День рибалки на Білокуракинщині. 
Побільше рибки, щоб сяяли усмішки

Проект «Змінимо країну разом» 
дав початок справжній дружбі між 
учнівською молоддю Білокуракин-
щини та Бродівщини, – Юрій Гарбуз.

Освітяни та учнівська молодь Біло-
куракинщини своєю активною участю 
у проекті «Змінимо країну разом» зши-
вають Україну. На цьому наголосив го-
лова Луганської обласної державної 
адміністрації – керівник обласної війсь-
ково-цивільної адміністрації Юрій Гар-
буз сьогодні, 24 липня, перебуваючи з 
робочим візитом у Білокуракинському 
районі. Очільник області поспілкувався 
з учасниками проекту щодо результатів 
його реалізації та планів на навчальний 
рік, що почнеться з 1 вересня. 

«Проект «Змінимо країну разом» дав 
початок справжній дружбі між учнівсь-
кою молоддю Білокуракинщини та 
Бродівщини, що на Львівщині. У цьому 
я сьогодні особисто переконався, по-
спілкувавшись з учасниками проекту у 
Білокуракинській школі. Діти постійно 
телефонують своїм друзям зі Львівщи-
ни. Це ті ниточки особистих контактів, 
які зшивають Україну. Коли міжрегіо-
нальна співпраця відіграє ще й важливу 
ідеологічну роль, це дійсно велика спра-
ва», – зауважив Юрій Гарбуз.

Білокуракинський район одним із пер-

ших долучився до проекту співпраці з 
Львівською областю «Змінимо країну 
разом». За три роки його реалізації 
понад 30 освітян Білокуракинщини та 
Бродівщини (Львівська область) взяли 
участь у професійних та методичних 
обмінах. Близько сотні учнів із закладів 
освіти Білокуракинського району про-
вели свята і канікули, знайомлячись з 
культурою Львівщини та особисто спіл-
куючись з тамтешніми жителями. Візити 
у відповідь здійснили близько 20 шко-
лярів із Бродівщини.

У 2018 році в рамках проекту «Зміни-
мо країну разом» угоди про співпрацю 
уклали між собою п’ять закладів освіти 

Білокуракинського району та п’ять – 
Бродівського району Львівської області, 
а також відділи освіти обох районних 
державних адміністрацій.

Нещеретівська загальноосвітня шко-
ла (Білокуракинський р-н) стала одним 
із переможців конкурсу освітніх обмінів 
у рамках реалізації проекту. З вересня 
почнеться реалізація проектів-перемож-
ців на територіях обох областей.

Активна участь працівників освіти та 
учнівської молоді у міжрегіональній спі-
впраці свідчить про руйнування нав’я-
заних російською пропагандою міфів 
та прагнення жителів крайніх областей 
України до єдності.

За матеріалами Луганської ОДА

«Змінимо країну разом»

24 липня, від час робочої поїздки до 
Білокуракинського району голова Луган-
ської обласної державної адміністрації 
– керівник обласної військово-цивільної 
адміністрації Юрій Гарбуз відвідав сіль-
ськогосподарське товариство з обме-
женою відповідальністю «Зоря», що у с. 
Дем’янівка.

ТОВ «Зоря» першим у районі закін-
чило збір зернових. Також це єдине на 
Білокуракинщині підприємство, що за-
ймається розведенням великої рогатої 
худоби. Воно забезпечує 80% валового 
виробництва молока району. У госпо-

дарстві нараховується понад 580 голів 
ВРХ, у тому числі 250 корів. У 2018 році 
за рахунок власного відтворення під-
приємство збільшило поголів’я корів ос-
новного гурту на 30 голів.

«Це сільгосппідприємство є прикла-
дом не тільки для нашої області, а й 
для України, в цілому. Завдяки вмілому 
господарюванню його незмінного керів-
ника Миколи Ведмеденка тут вдалося 
зберегти кращі традиції», – зауважив 
Юрій Гарбуз.

Микола Ведмеденко нагороджений 
почесною відзнакою Луганської об-
ласної ради та обласної державної 
адміністрації «За розвиток регіону». У 

2015 році йому присвоє-
но звання Заслуженого 
працівника сільського 
господарства.

Також Юрій Гарбуз 
відзначив кращих пра-
цівників господарства. 
Так, за високі професій-
ні досягнення та знач-
ний особистий внесок у 
соціально-економічний 
розвиток Білокуракин-
ського району Почесною 
грамотою облдержад-
міністрації нагороджено головного інже-
нера СТОВ «Зоря» Віталія Бикова та за-
ступника директора підприємства Юрія 
Ведмеденка.

СТОВ «Зоря» у своїй діяльності про-
дуктивно поєднує рослинництво й тва-
ринництво. На 3,2 тис га землі виро-
щується соняшник, озима пшениця, 
кукурудза, ячмінь, овес, еспарцет і нут. 
Урожайність становить 32,1 ц/га.

Зазначимо, що на Луганщині ре-
алізується Урядова підтримка розвитку 
фермерства в рамках програми «Дер-

жавна підтримка галузі тваринництва». 
Спеціальна бюджетна дотація за ви-
рощування молодняку великої рогатої 
худоби буде сплачена 146 фізичним 
особам за утримання 316 голів телят 
на загальну суму 287,5 тис. грн. Також 
22 підприємства області отримають 3,9 
млн грн спеціальної бюджетної дотації 
за утримання корів молочного, молоч-
но-м’ясного та м’ясного напряму про-
дуктивності.

За матеріалами Луганської ОДА

Юрій Гарбуз відвідав найбільше сільгосппідприємство 
з виробництва молока Білокуракинщини - СТОВ «Зоря»
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Нещодавно відбулася апаратна на-
рада голови облдержадміністрації - 
керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації Ю.Г.Гарбуза в режимі віде-
окоференцзв’язку. На порядку денному 
розглядалося три нагальних питання: 
хід підготовки житлово-комунального 
господарства, об’єктів-соціального при-
значення до роботи в осінньо-зимовий 
період 2018-2019 років; стан справ з 
підготовки інвестиційних проектів, які 
можуть бути реалізовані за рахунок ко-
штів Державного фонду регіонального 
розвитку у 2019 році та підсумки роботи 
управління розвитку та утримання ме-
режі автомобільних доріг області обл-
держадміністрації за І півріччя 2018 року.

Тож ми поспілкувалися з головою 
Білокуракинської райдержадміністра-
ції С.І.Іванюченком щодо стану справ з 
вищезазначених питань на нашій тери-
торії.

Кор.: - Як проходить підготовка 
житлово-комунального господар-
ства, об’єктів  соціального призна-
чення до роботи в осінньо-зимовий 
період 2018-2019 років на Білокура-
кинщині?

С.І.: - На сьогоднішній день, дійс-
но, йде активна підготовка об’єктів со-
ціальної сфери та житлового фонду до 
роботи в зимовий період. Комунальні 
установи - Новопсковський РЕМ, Біло-
куракинська відокремлена дільниця 
РКП «Старобільськвода», Новопсковмі-
жрайгаз працюють у звичайному режимі. 
Заборгованість за надання послуг цими 
установами серед бюджетних організа-
цій відсутня, а це дає можливість прово-
дити регламентні роботи та підготовку 
цих установ до осінньо-зимового періо-
ду.

Але, на превеликий жаль, є серйозна 
проблема по підприємству електрич-
них мереж. Несвоєчасний розрахунок 
за електроенергію в попередніх роках в 
межах нашої області не дає можливості 
стабільно працювати цьому підприєм-
ству, не дає можливості вчасно платити 
заробітну плату працівникам. Робота 
підприємства в режимі неповного робо-
чого дня та неповного робочого тижня 
призвела до того, що працівники виму-
шені звільнятися. Зараз це підприєм-
ство в змозі виконувати точкові роботи 
або ліквідувати аварію та й у цих ви-
падках відсутність паливно-мастильних 
матеріалів не дає змоги швидко усунути 

аварію.
Тісна співпраця між місцевими органа-

ми влади в плані матеріальної допомоги 
дає можливість більш менш вирішувати 
проблемні питання. Така ситуація була 
і у минулому році, боюсь, що нічого не 
зміниться і в цьому. А взагалі, підготовка 
до зимового періоду в Білокуракинсько-
му районі проходить у звичному режимі 
і, на жаль, не без проблем. Завдання за-
безпечувати безперебійну роботу енер-
гопостачальних підприємств ніхто не 
відміняв, тому спільними зусиллями бу-
демо вирішувати всі проблемні питання.

Окремо хочу сказати декілька слів 
щодо роботи транспорту Райавтодору 
в зимовий період по розчистці доріг від 
снігових заметів. Техніка, яка є на балан-
сі підприємства, дужа застаріла і для 
того, щоб підготувати її до нової зими 
потрібно дуже багато коштів. Тому, як і в 
минулі роки, буде залучатися відповід-
ний транспорт із сільгосппідприємств та 
територіальних громад. Адже оновлен-
ня транспортного парку Райавтодору 
скоріше за все не відбудеться за браком 
коштів. Дуже добре, що Білокуракинсь-
ка ОТГ запланувала придбати в IV квар-
талі поточного року роторну установку 
для розчищення снігових заметів, що 
дасть можливість на автодорогах гро-
мади боротися з заметами.

Кор.: - Сергію Івановичу, скажіть 
будь ласка, які інвестиційні проек-
ти можуть бути реалізовані у 2019 
році?

С.І.: - Білокуракинський район по-
дає декілька інвестиційних проектів, 
які можуть бути реалізовані за раху-
нок коштів Державного фонду регіо-
нального розвитку. Перший проект має 
назву «Підвищення рівня життя меш-
канців Лозно-Олександрівської об’єд-
наної територіальної громади шляхом 
капітального ремонту автодороги на 
вул. Поштова смт Лозно-Олександрів-
ка Білокуракинського району Лугансь-
кої області та реконструкція розвідного 
водопроводу». Загальна сума проекту 
5811,529 тис. грн., із них 5230,373 тис. 
грн. - кошти ДФРР та 581,153 тис. грн. 

- кошти місцевого бюджету. Проект пе-
редбачає капітальний ремонт автодоро-
ги по вул. Поштова в смт Лозно-Олек-
сандрівка на суму 1492,34014 тис. грн. 
та реконструкцію розвідного водопро-
воду в с. Гладкове на суму 4319,188886 
тис. грн.

Крім того, Просторівська сільська 
рада планує подати на розгляд кон-
курсної комісії проект з робочою назвою 
«Забезпечення безпеки руху на кому-
нальних дорогах Просторівської сіль-
ської ради Білокуракинського району 
Луганської області» на загальну суму 
6059,2196 тис. грн. Виготовлено нову 
проектну документацію в липні 2018 
року. Виготовляється Експертний звіт. 
Проект передбачає ремонт автодоріг по 
вул. Жовтнева, Миру, Паркова та Пушкі-
на в с. Просторе.

Також Білокуракинська селищна рада 
планує подати на розгляд конкурсної 
комісії проект з робочою назвою «Ка-
пітальний ремонт Білокуракинської 
ЗОШ №2» на загальну суму 4500 тис. 
грн. Виготовлено нову проектну доку-
ментацію. Виготовляється Експертний 
звіт. Проект передбачає реконструкцію 
опалення та утеплення стін.

Зазначу, що в рамках проекту «Над-
звичайна кредитна програма для 
відновлення України» за підтримки 
Європейського інвестиційного бан-
ку Білокуракинський район подав 23 
проектні пропозиції. До додатку 4 по-
станови Кабінету Міністрів України від 
25.11.2015 р. №1068 (зі змінами) вклю-
чені 3 проекти, а саме: «Капітальний ре-
монт шкільного інтернату Білокуракин-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 за адресою: 
Луганська область, Білокуракинський 
район, смт Білокуракине, вул. Леніна 
(Історична), буд. 57» на загальну суму 
8,3 млн. грн., «Капітальний ремонт Лоз-
но-Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
за адресою: Луганська область, Білоку-
ракинський район, смт Лозно-Олексан-
дрівка, вул. Жовтнева (Вишнева), буд. 
33» на суму 11,5 млн. грн. та «Рекон-
струкція гуртожитку по вул. Історична 
(Леніна), 85г в смт Білокуракине Білоку-
ракинського району Луганської області» 
на суму 6,2 млн. грн.

Кор.: - Яка ситуація утримання ме-
режі автомобільних доріг на тери-
торії нашого району?

С.І.: - Тут, чесно кажучи, ситуація ка-
тастрофічна. За інформацією керів-
ництва Служби автомобільних доріг в 
Луганській області відсутність стабіль-
ного фінансування не дає можливості 
проводити в повному обсязі як ямковий, 
поточний та капітальний ремонти доріг 
державної власності, так й інші роботи 
по обслуговуванню.

Ситуація, яка склалася на окремих 
ділянках автодороги «Білокураки-
не-Сватове», не витримує ніякої кри-
тики і моє звернення до голови обл-
держадміністрації щодо цієї проблеми, 
можливо, приведе до того, що хоча б 
позасипають найбільші ями.

Крім того, дуже складна ситуація 
склалась із Солідарненським елева-
тором. Мною було порушено питання 
щодо реальної допомоги з боку обпас-
ного керівництва на предмет подаль-
шого існування даного підприємства, 
яке на сьогоднішній день є державним і 
дехто в Києві прийняв рішення призупи-
нити його діяльність. Основні причини 
такого рішення – це нерентабельність 
та відсутня дорожня інфраструктура. 
Закриття даного підприємства змусить 
скоротити кількість працюючих майже 
на 40 чоловік, оскільки це підприємство 
для Солідарненської сільської ради, а 
сьогодні й для Лозно-Олександрівської 
ОТГ бюджетоутворююче, то і без того 
депресивна територія стане ще більш 
депресивною, а цього допустити не 
можна. До речі, щодо піднятої пробле-
ми я звертався до народного депутата 
України В.С.Курила, тож маю надію, що 
Солідарненський елеватор працюва-
тиме в звичному режимі і приносити-
ме користь у розвиток відповідних те-
риторій. Ще одне проблемне питання 
хвилює мене як керівника району і з 
яким я звернувся до голови облдержад-
міністрації. Це на рівні Департаменту 
агропромислового розвитку розглянути 
проблемне питання щодо своєчасних 
розрахунків за здане молоко приват-
ними мешканцями нашого району, які 
утримують корів і співпрацюють з мо-
локозаводами Луганської області, а 
також не своєчасні розрахунки Куп’ян-
ського молочноконсервного заводу за 
здане молоко єдиним підприємством, 
яке займається тваринництвом - СТОВ 
«Зоря» (директор М.Г.Ведмеденко), за-
боргованість складає більше 1 млн. грн. 
Я прекрасно розумію, що ми живемо у 
світі ринкових відносин і тим не менше 
умови договорів повинні виконуватися 
всіма сторонами.

Підсумовуючи результати наради, з 
боку голови облдержадміністрації Ю.
Гарбуза стоїть завдання на відповідних 
територіях забезпечити виконання всіх 
поставлених завдань, які ми обговорили 
з вами вище.

Кор.: - Дякуємо вам за змістовну 
розмову.

За матеріалами «ЖБ»

Найбільш значущі питання сьогодення – 
стан доріг та безперебійне енергопостачання

До Білокуракинсько-Троїцького об’єд-
наного районного військкомату зверта-
ються призовники, військовослужбовці 
та їх родини з питанням щодо захисту їх 
соціальних прав наданих державою. З 
цього питання зазначимо наступне.

Держава забезпечує соціальний за-
хист громадян України, які перебувають 
на службі у ЗСУ та інших військових 
формуваннях, а також членів їх сімей.

Положення статті 39 Закону України 
«Про військовий обов’язок та військо-
ву службу» від 25 березня 1992 року 
№2232-ХІІ та статті 119 Кодексу законів 
про працю України від 10.12.1971 р. 
№322-VIII в редакції Закону №433-VIII 
від 14.05.2015 р. передбачає: «Пра-
цівникам, які залучаються до виконан-
ня обов’язків, передбачених законами 
України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» і «Про альтернативну 
(невійськову) службу», «Про мобіліза-
ційну підготовку та мобілізацію», нада-
ються гарантії та пільги відповідно до 
цих законів.

За працівниками, призваними на 
строкову військову службу, військову 
службу за призовом осіб офіцерського 
складу, військову службу за призовом 
під час мобілізації, «особливий період 

або прийнятими на військову службу за 
контрактом, у тому числі шляхом укла-
дення нового контракту на проходження 
військової служби, під час дії особливого 
періоду на строк до його закінчення або 
до дня фактичного звільнення зберіга-
ються місце роботи, посада і середній 
заробіток на підприємстві, в установі, 
організації, фермерському господарстві, 
сільськогосподарському виробничому 
кооперативі незалежно від підпорядку-
вання та форми власності і у фізичних 
осіб-підприємців, у яких вони працюва-
ли на час призову. Таким працівникам 
здійснюється виплата грошового забез-
печення за рахунок коштів Державного 
бюджету України відповідно до Закону 
України «Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів їх 
сімей».

Гарантії, визначені у частині третій цієї 
статті, зберігаються за працівниками, які 
під час проходження військової служби 
отримали поранення (інші ушкодження 
здоров’я) та перебувають на лікуванні у 
медичних закладах, а також потрапили 
у полон або визнані безвісно відсутніми, 
на строк до дня, наступного за днем їх 
взяття на військовий облік у районних 
(міських) військових комісаріатах після 

їх звільнення з військової служби у разі 
закінчення ними лікування в медичних 
закладах незалежно від строку лікуван-
ня, повернення з полону, появи їх після 
визнання безвісно відсутніми або до 
дня оголошення судом їх померлими.

Гарантії, визначені у частині третій 
цієї статті, в частині збереження міс-
ця роботи, посади не поширюються на 
осіб, які займали виборні посади в орга-
нах місцевого самоврядування та строк 
повноважень яких закінчився.

Таким чином працівник повідомляє 
підприємство про призов на строкову 
службу або військову службу за кон-
трактом, надає повістку або повідом-
лення з військового комісаріату. Увага! 
Працівник не розриває трудові відноси-
ни, а тимчасово звільняється від роботи 
на час проходження військової служби. 
Таким чином до працівника виконуються 
гарантії, надані йому с. 119 КЗпП Украї-
ни. Крім цього, ст.44 КЗпП України вима-
гає виплатити вихідну допомогу, а саме; 
«у разі призову або вступу на військову 
службу, направленні на альтернативну 
(невійськову) службу (пункт 3 статті 36)» 

- у розмірі двох мінімальних заробітних 
плат, порядок виплати затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.08.2015 р. №587 (зі змінами вне-
сеними згідно з Постановою КМУ №335 

від 18.05.2017 р.).
У разі порушення зазначених вище 

норм, керівники підприємств, установ, 
організацій, в яких до призову на вій-
ськову службу або військову службу 
за контрактом працювали військовозо-
бов’язані, будуть притягнуті в установ-
леному законодавством України поряд-
ку до відповідальності (дисциплінарної, 
адміністративної, кримінальної).

Також для працівника не має зна-
чення, чи існує порядок компенсації 
підприємству з держаного бюджету ви-
трат на виплату середнього заробітку 
призваному працівнику. Відсутність та-
кого порядку не звільняє підприємство 
від обов’язку дотримуватися закону: 
зберегти на час служби місце роботи і 
середній заробіток, який виплачується 
саме підприємством. Таке тлумачення 
закону є правильним і підтверджується 
судовою практикою.

У випадку незаконного звільнення 
найефективнішим способом захисту є 
звернення до суду. Суд може поновити 
незаконно звільненого працівника на 
роботі, стягнути заборгованість із за-
робітної плати за увесь період звільнен-
ня і моральну шкоду.

О.ЧЕРЕВАТИЙ, провідний спеціаліст 
командування, службовець ЗСУ

Соціальний захист військовослужбовців
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В неділю 29 липня на Білокуракинсь-
кому водосховищі «Наливне» я помітив 
одне знайоме обличчя. Спочатку навіть 
засумнівався, але потім до мене само-
го підійшов один знайомий і запитав, чи 
дійсно він побачив на пляжі заступника 
голови Луганської обласної державної 
адміністрації Юрія Клименка. І тут я 
згадав, де саме бачив цю фізіономію. 
Дійсно, його частенько можна бачити 
по обласному телеканалу UA:Донбас 
(колишньому ЛОТу). Тепер і у нас на 
пляжі водосховища «Наливне» купався 
заступник голови облдержадміністрації 
Юрій Клименко. Він був разом з малень-
кою дівчинкою, скоріше за все, дочкою, 
яка із задоволенням плескалась у воді.

Не знаю, що саме привело чинов-
ника такого рангу (до речі, 4-го рангу) 
відпочивати на наше кураківське во-
досховище. Але, як кажуть люди, його 
дружина, начебто, родом із Білокура-
кинського району. А він, мабуть, вирішив 
цими вихідними приїхати до рідної тещи 
на пиріжки, а заодно і відпочити на міс-
цевому водосховищі. І дійсно, чим воно 
гірше за, наприклад, Азовське море? Ті, 
хто бував на Азові, можуть порівняти 
і сказати, що у нас нічим не гірше, а в 
чомусь навіть і краще. І вода чистіша, і 
природа буяє в своїй повній красі, і до-
роги асфальтованої фактично немає, а 
є лише напрямок... Роздолля полів, сво-
бода степів, чисте повітря - є всі умови 
для відпочинку!

До речі, іноді на водосховищі буває 
навіть голова районної ради Бондарен-
ко К.І. разом з онуками. Як видно, чинов-
ники приїздять туди в основному завдя-
ки своїм або дітям, або онукам. Ну це, 
якщо не рахувати тих, що полюбляють 
туди приїздити пізно ввечері або і вночі 
разом з молодими дівчатами... Але це 
вже інша тема...

Так от... Приїжджають на водосхови-
ще відпочивати багато хто... Та зробити 
нормальний пляж на водосховищі міс-
цевій владі чомусь ніяк не вдається. Чи-

таю в районній газеті «Життя Білокура-
кинщини» про нещодавнє святкування 
Дня рибалки: «Напередодні свята на во-
досховищі було виконано великий обсяг 
робіт: прибрано поросль, встановлено 
нові мішки для сміття, облаштУвано міс-
ця відпочинку» (мовою оригіналу). Ну, 
що тут скажеш?.. Вміють вони брехати…

Не знаю, хто там яку поросль приби-
рав, але те, що трішки вирубали очерет 
біля пляжу - це добре. Але весь той 
хмиз залишився лежати на місці - ніхто 
його нікуди не прибирав, а замість ско-
шеного очерету залишились стирчаки, 
які почали дуже швидко відростати. Ні 
ходити, ні сидіти на цьому смітнику ніх-
то не буде. Понаставляли, дійсно, нові 
мішки для сміття. Здається, тільки біля 
пляжу їх з десяток. Але, знов-таки, міш-
ки знаходяться аж в самих бур’янах, і 
люди дуже рідко доносять і кидають в 
них сміття. Найчастіше я спостерігаю 
таку картину, коли пляшки, пакетики, не-
допалки та інше сміття відпочивальники 
просто кидають в бік очерету, типу - все 
одно ж подалі від пляжу - в бур’янах 
його ж не видно.

Також частенько чую від різних людей, 
які запливають у воду подалі від бере-
га, бо смуга пляжу (якщо його взагалі 
можна назвати пляжем) дуже вузень-
ка, що буквально в кількох метрах від 
пляжу вглиб водосховища починаються 
густі зарості водоростей. Дійсно, водо-
рості за останній рік настільки щільно 
вкрили дно водосховища, що плавати 
дорослій людині, не плутаючись в них 
ногами, вже неможливо. Як відомо, на-
впроти самого пляжу дно має досить 
пологий схил і ця смуга тягнеться ледь 
не на середину водосховища (250-300 
м). І це досить зручно для відпочиваль-
ників. Було колись... Це було зручно, 
коли води у водосховищі було набагато 
менше, і дорослій людині можна було 
запросто пройтись пішки по дну фак-
тично до середини. Але зараз практич-
но вся ця смуга перетворилась на ліс 
із водоростей, які щільно вкрили дно. 
Там, де глибше (трохи в бік від пляжу), 
водоростей немає, принаймні, вони не 
чіпляються за ноги тих, хто плаває. А 
навпроти пляжу - суцільний зелений 
килим. Дехто із відпочивальників навіть 
висловлювався, щоб трохи спустили 
воду на водосховищі, а потім зайти і 

почистити дно від водоростей. Але крім 
розмов і пропозицій невідомо кому та 
матюків в бік місцевої влади (просто так, 
здригаючи повітря), далі діло не йде. Бо 
всі чудово розуміють, що все без тол-
ку. Ніякі пропозиції та думки людей про 
облаштування зон відпочинку не врахо-
вуються і місцевій владі просто на них 
наплювати. Ну, дійсно, хто буде спуска-
ти воду з водосховища заради того, щоб 
почистити дно від водоростей і хто це 
буде робити? А якщо хтось і погодиться, 
то за це ж треба буде платити гроші. А 
гроші де? - Правильно! З місцевого бюд-
жету! А бюджет у нас який? - Правиль-
но! Дірявий. Бо гроші в місцевому бюд-
жеті начебто і є, але їх чомусь завжди на 
все не вистачає...

Я нещодавно узнав, що в будівлі ре-
дакції районної газети «Життя Білокура-
кинщини» робився капітальний ремонт. 
А районна газета, згідно Закону «Про 
реформування державних і комуналь-
них друкованих засобів масової інфор-
мації» не так давно перейшла із ста-
тусу комунального підприємства, яке, 
до речі, фінансувалось із районного 
бюджету, в статус приватного підприєм-
ства. Сам Закон про роздержавлення 
друкованих ЗМІ набрав чинності ще з 
1 січня 2016 року, і тому зрозуміло, що 
як не тягнули з реформуванням місцеві 
чиновники, але все одно довелось ро-
бити газету приватною. Але тут виникає 
логічне питання: Якщо і так було ясно і 
зрозуміло, що газета стане приватною, 
то навіщо було витрачати на ремонт вже 
фактично приватного підприємства гро-
ші із районного бюджету (а це гроші міс-
цевих платників податків) в сумі згідно 
Договору підряду – 81 тис. 161 грн. 16 
коп.? Невже ці кошти не могли бути ви-
трачені на інші цілі? Якщо газета стала 
приватною, то вже сама має заробляти 
собі на існування, в тому числі на орен-
ду та ремонт приміщення. Ну, логічно ж, 
чи не так? Це вже не говорячи про май-
но та обладнання редакції, які фактич-
но безоплатно із комунальної власності 
перейшли в приватні руки. А це вже явні 
ознаки корупції. Хоча, з огляду на цю 
«безоплатність», стає зрозумілим, як 
працює колектив газети і кого саме буде 
піарити та вихваляти в кожному номері. 
До речі, про висвітлення діяльності міс-
цевих органів влади теж, як правило, 

укладаються договори між цими органа-
ми влади та редакцією газети, і це також 
фінансується із місцевого бюджету. Тоб-
то, за гроші місцевих платників податків 
на сторінках газети вихваляють місцеву 
владу та брешуть про те, яке у нас гарне 
і чудове життя на Білокуракинщині і що 
саме ці місцеві товстопузики роблять 
все для його покращення…

І таких прикладів безглуздого ви-
трачання бюджетних коштів місцевою 
владою можна привести безліч. Витра-
чаються сотні тисяч (або вже і мільйо-
ни) гривень на різні ремонти, вдаваний 
благоустрій територій, будівництво різ-
них майданчиків, вуличних тренажерів 
і т.д. і т.п. А от елементарно завести на 
пляж гарного чистого піску і розгорнути 
його рівненько по-людські – не можуть! 
Вирубати поросль на пляжі – так, щоб 
вона більше не росла - не можуть! Сміт-
тя, яке накопичилось і гниє в мішках на 
пляжі – не можуть! Ґрунтову дорогу, яку 
розгортали бульдозером, а потім після 
першого гарного дощу її розмило – теж 
не можуть. Начебто щось і робили – а 
толку – нуль! Тільки гроші та час витра-
тили. Все, як завжди! Є така народна 
приказка: «Що ти робила?– Та срала, 
мазала, варила!» Отак і у нас в громаді. 
Все робиться як-небудь і що-небудь… 
Здається, все тільки заради замилюван-
ня очей людям та чергового самопіару 
і самолюбування на сторінках районної 
газети.

Частіше, мабуть, треба чиновникам 
різного рангу, в тому числі і місцевим, 
відвідувати зони відпочинку в селищі 
Білокуракине, особливо ті, де вони, на-
чебто, доклали зусиль щодо благоу-
строю. І не просто відвідувати, а спро-
бувати самим там відпочити, наприклад, 
поплавати на водосховищі або і на на-
шій річці Білій, де взагалі дорослій лю-
дині неможливо плавати, бо води там 
ледь по пояс і мулу по коліна. А також 
не завадило б просто поспілкуватись 
із людьми, жителями громади, взнати 
їхню думку, пропозиції щодо покращен-
ня і благоустрою тієї чи іншої території. 
Бо сидячі в кабінеті неможливо прийма-
ти правильні і адекватні рішення, або ж 
відпочиваючи на різних морях та курор-
тах по п’ять разів на рік за державний 
кошт, як це полюбляє робити голова 
РДА, неможливо зрозуміти простих лю-
дей, для яких рідне селище та своя при-
рода набагато ближче і приємніше, ніж 
далекі моря та курорти.

Глас Народу

ПРО ВІДПОЧИНОК ЧИНОВНИКІВ, МІСЦЕВИХ ТОВСТОПУЗИКІВ 
ТА ВИТРАЧАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

В Білокуракине почастішали аварії на 
дорогах! Це пов’язано як із незадовіль-
ним станом самих доріг, так і із-за еле-
ментарного незнання правил дорожньо-
го руху.

Народ! Учить правила дорожньо-
го руху! Майже кожного дня стикаюсь 
з тими, хто їздить на велосипедах по 
лівому боку дороги, тобто, назустріч 
транспорту. В результаті той, хто їде на 
велосипеді праворуч проїжджої части-
ни (згідно правил) змушений виїздити 
ледь не на середину дороги, де можуть 
їхати автомобілі, або ж просто збивати 
зустрічного велосипедиста (я так, зазви-
чай, і роблю!).

Порушують правила всі - і дорослі, і 
підлітки, і діти. Найчастіше такі пору-
шення помічаю серед підлітків і жінок. 
Невже ПДР в школі не навчають?

Нещодавно бачив ситуацію, коли дів-
чина років 12-13 їхала по лівому боці 
дороги, а потім почала повертати пра-
воруч до магазину, тобто перетинала 
проїзджу частину. При цьому навіть не 
здогадалась покрутити головою і поди-
витись, чи не має позаду транспорту. І 

добре, що водій автомобіля, який їхав 
слідом, встиг загальмувати. Але дівчи-
на з переляку, коли вже почула скрегіт 
коліс об асфальт, різко повернула кер-
мом і гепнулась прямо посеред дороги. 
Вона потім піднялась, обтрусилась і 
пішла далі, але їй просто пощастило. Бо 
не всі водії мають чудову реакцію і не-
велику швидкість. Більшість автомобілів 
рухаються набагато швидше.

До речі, правило, яким дозволяється 
максимальна швидкість 50 км/годину в 
межах населених пунктів абсолютною 
більшістю автомобілістів порушуєть-
ся. Зокрема, в Білокуракине по вулиці 
Центральній абсолютна більшість ав-
тівок (думаю, 80-90%) рухається явно 
з більшою швидкістю, ніж 50 км/годину. 
От де можна заробляти працівникам 
ДАІ, якщо фіксувати ці порушення. До 
речі, це не погана ідея для поповнення 
місцевого бюджету завдяки штрафам за 
перевищення швидкості. Може, хоч тоді 
поменшає кількість порушників, а заод-
но і бюджет поповниться.

Глас Народу

ПРО ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
ТА ПОРУШНИКІВ АБО ЯК 

ПОПОВНИТИ БЮДЖЕТ РАЙОНУ?

В ніч з 27 на 28 липня відбулось най-
довше Місячне затемнення в ХХІ століт-
ті. Місячне затемнення тривало майже 
4 години. Повне затемнення Місяця три-
вало 1 годину 43 хвилини, а часткове, 
тобто до і після повної фази затемнення 
- 3 години 55 хвилин.

Таке довготривале затемнення відб-
увалось через те, що Місяць пройшов 
через найтемнішу область земної тіні, 
відому як Umbra, яка надала супутнику 
планети червонуватий блиск «Криваво-
го Місяця».

Також повний Місяць у липні відбув-
ся одночасно з апогеєм Місяця, тобто 
з моментом, коли Місяць досягає своєї 
найвіддаленішої точки по відношенню 
до Землі. Відповідно, це був найменший 

повний Місяць року і в ніч затемнення 
йому потрібно було більше часу, щоб 
пройти крізь тінь Землі, через що затем-
нення вийшло довшим.

За неймовірним Місячним затемнен-
ням можна було спостерігати в Східній 
Африці та Центральній і Південній Азії. 
У Південній Америці, Західній Африці 
та Європі затемнення стартувало при 
сході Місяця, в Східній Азії й Австралії 
– навпаки, під час заходу. В Україні най-
краще за затемненням можна було спо-
стерігати в східних регіонах (зокрема 
в Луганській області), але сам процес 
однаково всюди розпочався близько 22 
години за Київським часом.

В самому селищі Білокуракине Місяць 
майже повністю розчинився в темряві 
близько опівночі, а потім поступово по-
чав з’являтись на небі, виходячи з тіні 
Землі.

Спостерігати повне Місячне затемнен-
ня можна було в ясну погоду з Південно-
го боку. Крім Місяця, з цього ж боку та-
кож можна було бачити дуже яскравий 
Марс, який на цей час мав дуже яскра-
вий червоний колір і був максимально 
наближеним до Землі, завдяки чому 
здавався більшим, ніж зазвичай.

Білокуракинський портал

БІЛОКУРАКИНЦІ СПОСТЕРІГАЛИ НАЙДОВШЕ 
МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ В XXI СТОЛІТТІ
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12 липня 2018 року в день пам’яті 
святих славних і всехвальних першо-
верховних апостолів Петра і Павла, в 
Свято-Петро-Павлівському храмі села 
Павлівка відбулися великі духовні тор-
жества.

Почалися вони рано вранці з урочистої 
зустрічі прихожанами храму архіман-
дрита Володимира (Могильного) - бла-
гочинного Білокуракинського церковно-
го округу. Йому було вручено хліб-сіль 
і адресовані слова сердешних поздо-
ровлень. Отець-архімандрит подякував 
парафіянам за такий привітний прийом, 
привітав усіх з престольним святом.

На урочистості в цей день прибули 
не лише місцеві жителі, а й священики 
благочиння зі своєю паствою з інших на-
селених пунктів, представники монаше-
ства, паломники.

Перед Божественною літургією ієро-

монахом Тихоном (Муравйовим) - на-
стоятелем Свято-Георгіївського храму 
с. Курячівка був відслужений водосвят-
ний молебень. Богослужіння викликало 
великий інтерес у прихожан. Вони не 
тільки молилися, вслухалися в молитви 
священика і співу церковного хору, а й 
активно підносили ємності з водою для 
освячення.

Окрилені люди з особливим захо-
пленням і хвилюванням входили в храм. 
Вони прикладалися до ікони святих апо-
столів Петра і Павла, подавали записки 
на літургію, ставили свічки перед ікона-
ми святих, старанно молилися. Багато 
перед богослужінням сповідалися. Цей 
чин проводили архімандрит Володимир, 
ієромонах Тихон, ієрей Валерій.

Божественну літургію в храмі очолив 
наш благочинний - архімандрит Воло-
димир (Могильний). Йому співслужило 
духовенство району: ієромонах Тихон 
(Муравйов) - настоятель Свято-Геор-
гіївського храму с. Курячівка, ієромо-
нах Онисифор (Романюк) - настоятель 
Свято-Преображенського храму с. Про-
сторе, ієрей Роман Карцев - клірик Свя-
то-Митрофанівського храму с. Дем’янів-
ка, ієрей Валерій Журавель - настоятель 
Свято-Троїцького храму с. Нещеретове, 
ієрей Андрій Миронюк - настоятель хра-
му свв. Царствених Страстотерпців смт 
Білокуракине.

Богослужіння пройшло урочисто і не-
забутньо. Храм був прикрашений квіта-
ми і наповнений віруючими. На свічни-
ках не вистачало місця для свічок, у 
всьому панувала атмосфера великого 
свята. В той день сповідатися і прича-
ститися близько 40 осіб - юні мами з 
малими, молодь, люди похилого віку, 
монахи. Своїм злагодженим співом ра-
дував церковний хор. Барвистими були 
шати церковнослужителів, що теж до-
повнювало красу і атмосферу духовного 

свята.
Учасники престольного торжества 

пройшли хресним ходом навколо церк-
ви з іконою святих славних і всехваль-
них першоверховних апостолів Петра і 
Павла, іншими іконами, читанням Єван-
гелія та співами. Чотири рази процесія 
зупинялася з чотирьох сторін церкви, 
священики окропляли храм і прихожан 
святою водою, що викликало у всіх ве-
лику радість і захват.

По його закінченню архімандрит Во-
лодимир (Могильний) привітав всіх, хто 
молився з Днем пам’яті славних і все-
хвальних першоверховних апостолів 
Петра і Павла, що стали «вчителями 
серед вчителів», стовпами Божої віри, 
натхненними проповідниками вчення 
Ісуса Христа. Їхнє життя - зразок вірного 
служіння Богу і Православної Церкви.

В урочистостях взяла участь секретар 
Павлівської сільської ради Турбаба На-
талія Вікторівна.

За доброю традицією престольне свя-
то завершилося трапезою.

В цей же день архімандрит Володи-
мир прийняв участі в урочистостях, при-
свячених Дню села Павлівка. В якості 
почесного гостя цього незабутнього і 
хвилюючого свята він разом з головою 
райдержадміністрації С.І.Іванюченко, 
головою райради К.І.Бондаренко, се-

кретарем Павлівської сільради Н.В.Тур-
бабой, народним депутатом України VII 
скликання С.В.Гончаровим, лідерами 
районних політичних організацій І.Д.
Маликом і Н.Хмеленко ознайомилися в 
Павлівському сільському Будинку куль-
тури з експозицією виставки місцевих 
рукодільниць в «Українській світлиці». 
Також зазначені гості взяли участь в 
урочистому відкритті цього грандіозного 
та незабутнього свята. Всі вони привіта-
ли павлівчан з Днем села, престольним 
святом святих апостолів Петра і Павла, 
вручили кращим людям села Грамоти, 
цінні подарунки. На головному майдані 
села біля Будинку культури відбувся 
святковий концерт, також проходили 
змагання, ігри, веселощів, забави, йшла 
жвава торгівля, розіграш лотереї та був 
незабутній святковий феєрверк.

Слід зазначити, що це давнє козацьке 
село має багату історію, духовні та куль-
турні традиції. На цій благодатній землі 
з’явився перший храм в нашому регіоні. 
Нині він відроджується, вселяючи в сер-
цях селян надію на щасливе життя, мир, 
добробут.

Два великих свята - День села Павлів-
ка і престольне свято святих апостолів 
Петра і Павла об’єднали цю територію в 
одну дружну, працелюбну і духовно ба-
гату сім’ю.

Прес-служба Свято-Тихонівського 
храму смт Білокуракине

Престольне свято та День села в Павлівці

17 липня 2018 року в храмі на честь 
Царствених Страстотерпців смт Біло-
куракине відбулися урочистості пре-
стольного свята. Їх учасниками стали 
парафіяни цього храму, представники 
органів місцевої влади, духовенства та 
монашества нашого благочиння, па-
рафіяни інших храмів району, а також 
паломники.

Рано вранці перед головним входом 
в храм архімандрит Володимир (Мо-
гильний) - настоятель Свято-Тихонівсь-
кого храму смт Білокуракине, благо-
чинний Білокуракинського церковного 
округу зробив водосвятний молебень з 
акафістом на честь Царствених Стра-
стотерпців. Людей на нього зібралося 
багато. Кожен приніс ємності з водою, 
молився разом з Отцем-благочинним, 
слухав співи церковного хору. Освячен-
ня води вилилося в яскравий початок 

торжества свята на честь Царствених 
Страстотерпців. Краплі свяченої води 
викликали в тих, хто молиться велику 
духовну радість, надавали всім сил та 
бадьорості.

А прибуття на престольне свято Ви-
сокопреосвященнішого Никодима. 
архієпископа Сєверодонецького і Ста-
робільського викликало новий сплеск 
радісних емоцій. Його зустрічали на-
родний депутат України IV скликання 
М.М.Гапочка, голова Білокуракинського 
районного ради К.І.Бондаренко, голо-
ва Білокуракинської ОТГ С.І.Сірик. Па-
рафіяни вручили архієпископу хліб-сіль 
і букет квітів. Для дорогого гостя па-
рафіяни вистелили доріжку з квітів. Всі 
учасники свята з благоговінням підходи-
ли під благословення архієпископа.

Маленькі парафіяни храму свв. Цар-
ствених Страстотерпців під керівни-
цтвом Олени Плужник вітали архієпи-
скопа Никодима віршами духовної 
тематики. За ці старання всі діти отри-
мали від нього солодкі подарунки і бла-
гословення.

Благовіст покликав віруючих до храму. 
У центрі храму на аналої була встанов-
лена ікона Царствених Страстотерпців, 
прикрашена яскравими букетами квітів. 
До неї з великим душевним трепетом 
підходило поклонитися дуже багато 
людей. Вони з великим хвилюванням 
запалювали свічки на свічниках. Всі 
вони були переповнені, що свідчило про 
велике шанування віруючими свв. Цар-
ствених Страстотерпців.

Високопреосвященніший Никодим. 
архієпископ Сєверодонецький і Ста-
робільський очолив Божественну літур-
гію в храмі на честь Царствених Страс-
тотерпців смт Білокуракине.

Його Високопреосвященству співслу-
жили: секретар єпархії архімандрит 

Іринарх (Тимчук), благочинний Білоку-
ракинського округу архімандрит Воло-
димир (Могильний), настоятель храму 
ієрей Андрій Миронюк, духовенство 
Білокуракинського благочиння.

Богослужіння проходило урочисто, всі 
старанно молися, вслухаючись у зміст 
молитов, милуючись красою храму. 
Дуже хвилюючою і незабутньою була 
проповідь Високопреосвященнішого 
владики Никодима. Він зазначив осо-
бливість цього престольного свята - в 
2018 році виповнюється 100 років від 
дня мученицької кончини Царствених 
Страстотерпців. Це була страшна тра-
гедія не тільки кончини царської родини, 
а й початок великого гоніння на Право-
славну Церкву, масових репресій, зни-
щення духовності. Все це блюзнірство 
і варварство революційної влади проти 
церкви призвело до страшних наслідків. 
Ми нині пожинаємо гіркі плоди бездухов-

ності і нині повинні все зробити для того, 
щоб не допустити повторення гонінь на 
Православну Церкву, захистити її від 
розколу, принести довгоочікуваний мир, 
злагоду, любов до ближнього.

Про час богослужіння прозвучали мо-
литви про встановлення в нашій дер-
жаві довгоочікуваного світу, братолюб-

ства, торжества правди над злом.
Після Літургії відбувся Хресний хід 

навколо храму. Очолив його Високопре-
освященніший архієпископ Никодим. З 
Хрестом, хоругвами, іконою Царствених 
Страстотерпців, іконами інших святих, 
читанням Євангелія та співами духовен-
ство, парафіяни, паломники обійшли 
навколо храму.

Архієпископ Никодим звернувся до 
всіх зі словом повчання, а також привітав 
з престольним святом настоятеля храму 
свв. Царствених Страстотерпців ієрея 

Андрія Миронюка, прихожан цієї 
парафії, побажав всім духовного і 
тілесного здоров’я, Божої милості 
і благодаті, а цьому храму - про-
цвітання і наповнення новими 
парафіянами, люблячими Бога і 
Православну Церкву.

Ієрей Андрій Миронюк подя-
кував Високопреосвященнішого 
Никодима, архієпископа Сєверо-
донецького і Старобільського за 
участь в урочистостях, сердечні 
вітання з престольним святом, 
соборну духовну молитву і про-

славлення Царствених Страстотерпців, 
а всім прихожанам за надану допомогу 
храму в організації та проведенні пре-
стольного свята.

Закінчилося духовне торжество тра-
пезою.

Прес-служба Свято-Тихонівського 
храму смт Білокуракине

Престольне свято в Білокуракине
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28 липня 2018 року в день Хрещення 
Київської Русі - України і пам’яті святого 
рівноапостольного великого князя Во-
лодимира, в смт Білокуракине відбуло-
ся урочисте святкування цих славних 
подій в історії Православ’я на нашій 
землі. У ньому взяли участь духовен-
ство, парафіяни та вихованці недільних 
шкіл храмів Білокуракинського церков-
ного округу.

У Свято-Тихонівському храмі була 
звершена Божественна Літургія, яку 
очолив благочинний Білокуракинсь-
кого округу архімандрит Володимир 

(Могильний). Після її завершення свя-
щеннослужителі та миряни пройшли 
Хресною ходою до центру нашого се-
лища. Під час ходи читалися акафісти 
рівноапостольному князю Володимиру і 
Пресвятої Богородиці, заради Її образу 
«Всіх скорботних Радість», і оспівували-
ся церковні піснеспіви.

Біля меморіального комплексу «Скор-
ботна мати» була звершена заупокій-
на літія по спочилим героям - воїнам і 
ліквідаторам.

В кінці хресного шляху, в храмі святих 

Царствених Страстотерпців Отець-бла-
гочинний, завершивши молебний спів, 
звернувся до всіх зі словом привітання 
з малою Пасхою нашої Церкви і нашої 
землі - Хрещенням Русі. Він подякував 
усім за щирий молитовний труд під час 
Хресної ходи і побажав усім нам кріпості 
святої православної віри.

Прес-служба Свято-Тихонівського 
храму смт Білокуракине

День Хрещення Київської Русі-України
в Білокуракинському благочинні

Наприкінці червня за ініціативи старо-
сти 10-Б класу Білокуракинської ЗОШ 
№1 І.І.Гнатенка біля Будинку дитячої та 
юнацької творчості відбулася зустріч ви-
пускників 1966 року випуску. Після закін-
чення школи перша зустріч випускників 
10-А, 10-Б та 10-В класів Білокуракинсь-
кої ЗОШ №1 1968 року випуску сталася 
через 10 років, після чого вирішили зро-
бити традиційною зустріч кожні 5 років.

Сльози, посмішки, зойки, здивуван-
ня, обійми, поцілунки – усе зливалося 
у єдиний гамір на дитячому майданчику 
«Бєрєндєєвка», бо саме там зібралися 
колишні однокласники. Здаля можна 
було б подумати, що то звичайна шкіль-
на перерва. А насправді це були поваж-
ного віку люди, посивілі, які півстоліття 
тому закінчивши 10 клас, пішли у світ 
широкий, кожен своїм шляхом. Хтось 
досягнув у житті більших успіхів, хтось 

- менших, та це не затьмарило радості 
зустрічі. Позліталися до рідної школи 
колишні учні, щоб поспілкуватися, зга-
дати, порівняти, порадіти та посумувати. 
Зустрітись із незабутнім дитинством та 
юністю. Вдихнути та відчути запах рід-
них стін школи.

Як швидко і безупинно біжать роки... 
Але саме цього дня колишні випускни-
ки мали можливість створити диво: не 
тільки зупинити час, а повернути його 

назад, у ті найщасливіші роки, коли світ 
переливається кольорами веселки, про-
буджуючи в кожному серці надії.

Хочеться відзначити, що староста 
10-Б класу (класний керівник Валентина 
Михайлівна Збукарєва) Іван Гнатенко 
підготував для своїх однокласників ней-
мовірний альбом, де були фото всіх ви-
пускних зустрічей, а також інформація 
про кожного учня класу. Перебираючи 
старі фотографії, вони дивувалися дії 
часу, пізнаючи себе і пригадуючи імена 
своїх однолітків. Фотокартки зберігають 
епізоди шкільного життя - дивовижні 
події, схоплені фотоспалахом миті зу-
стрічей, першого кохання, курйозів під 
час уроку або перерви, походів з друзя-
ми, репетицій або спортивних досяг-
нень.

Закінчення школи, сім’я, виховання ді-
тей - підбиваючи підсумки, люди завжди 
відтворюють у пам’яті етапи пройденого 
шляху. Життя наче потяг, який стрімко 
несеться в даль. На шляху його руху є 
і зупинка під назвою «Школа», яка з’єд-
нувала всіх присутніх цього заходу. Але 
далі - у кожного свій маршрут, свої жит-
тєві далі і зупинки, свої пасажири, свої 
болі й тривоги, радощі й успіхи.

Зустріч видалася справді теплою, сер-
дечною та життєрадісною.

За матеріалами «ЖБ»

Зустріч випускників через 50 років

Не всі, можливо, знають, що 27 липня 
по всій підконтрольній українській владі 
частині Луганської області було кілька 
анонімних повідомлень про замінуван-
ня залізничних та автовокзалів. Зокре-
ма, повідомлення були про замінуван-
ня Сватівського залізничного вокзалу 
та Старобільської автостанції. А сенс 
в тому, що протягом 27-28 липня в 
Києві проходили масові заходи (Хресна 
хода), присвячені 1030-річчю Хрещення 
Київської Русі-України. На цю Хресну 
ходу в Київ поїхало дуже багато жителів 
Луганщини, і автобусами, і залізницею, 
в тому числі і з селища Білокуракине. 
Організовувались ці поїздки для палом-
ників безкоштовно, тому бажаючих було 
досить багато. 

Як відомо, в Києві було дві Хресних 
ходи - одна організована УПЦ Московсь-
кого патріархату, друга - УПЦ Київського 
патріархату. Саме в ході Київського па-
тріархату і приймав участь Президент 
України Петро Порошенко, і саме на цю 
ходу було найбільше паломників, які 
з’їхались з усієї України. Тому стає зро-
зумілим, в кого саме була найбільша мо-
тивація для того, щоб залякати людей і 
змусити не їхати в Київ на Хресну ходу.

До речі, офіційних повідомлень з 
поліції щодо розшуку телефонних теро-
ристів так і не було. Ті, хто повідомляв 
про замінування вокзалів в Луганській 
області, так і не були знайдені...

Глас Народу

ПРО ХРЕСНУ ХОДУ ТА 
ЗАМІНУВАННЯ ВОКЗАЛІВ

В теплий літній день до дитячої бібліо-
теки завітали учні з Лизинської школи на 
пізнавально-оглядову екскурсію.

Бібліотекарі ознайомили присутніх з 
бібліотекою – храмом книги, який збері-
гає всі найвидатніші вдкриття тися-
чоліть. Діти із захопленням розглядали 
цікаві книжечки та здійснили захоплюю-
чу мандрівку у царстві книг. Також діти 
ознайомились з правилами користу-
вання книгою та бібліотекою, упродовж 
екскурсії діти ознайомилися з куточком 
користувача інтернету та правилами 
безпечної роботи з комп’ютером.

Цікавим доповненням до екскурсії 
стали захоплюючі різноманітні конкур-
си: «Чи уважний ти читач», вікторину «З 
якої казки», а також гру «Так чи ні».

За матеріалами спільноти
Білокуракинська Дитяча бібліотека

Екскурсія до 
дитячої бібілотеки

Штраф в 10 тис. грн. за керуван-
ня авто в стані сп’яніння!

До суду надійшов адміністративний 
матеріал стосовно громадянина, який 
керуючи транспортним засобом, від-
мовився від проходження медичного 
огляду на стан алкогольного сп’яніння у 
присутності двох свідків. Справа слуха-
лася за участю особи, яка притягується 
до адміністративної відповідальності та 
захисника.

Правопорушника притягнуто до ад-
міністративної відповідальності за ч. 1 
ст.130 КУпАП та призначено стягнення у 
вигляді штрафу у розмірі 600 неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян, що 
становить 10200 гривень, з позбавлен-
ням права керування транспортними 
засобами строком на один рік.

Дана постанова була оскаржена в 
апеляційному порядку та залишена без 
змін.

П’ять діб арешту за справляння 
природних потреб!

Білокуракинським районним судом 
Луганської області розглянуто справу 
про адміністративне правопорушення 
стосовно студента вищого навчально-

го закладу, який 20.07.2018 року о 20-
00 годині, будучи у стані алкогольного 
сп’яніння, справляв природні потреби 
на площі Шевченка смт Білокуракине 
Луганської області та висловлювався 
брутальною лайкою в громадському 
місці на адресу поліцейського, розмаху-
ючи руками, намагався доторкнутися до 
поліцейського. На законну вимогу при-
пинити протиправні дії не реагував. 

Громадянин визнав свою провину під 
час розгляду справи. Судом було вине-
сено постанову про притягнення особи 
до адміністративної відповідальності з 
призначенням стягнення у вигляді п’яти 
діб адміністративного арешту.

Притягнуто до відповідальності 
матір семи неповнолітніх дітей

Білокуракинським районним су-
дом притягнуто до адміністративної 
відповідальності, у вигляді штрафу, 
мешканку села Нещеретове Білокура-
кинського району Луганської області 
за перебування у стані алкогольного 
сп’яніння на вулиці села, мала хитку 
ходу, нечітку вимову та неохайний зов-
нішній вигляд, тим самим ображала 
людську гідність та громадську мораль.

Білокуракинський районний суд

Білокуракинський районний суд 
ухвалив рішення

Спеціалісти районного центру зайнятості в Л.-Олександрівці
Фахівці центру зайнятості спільно з 

іншими службами району продовжують 
заплановані виїзди на території ново-
утворених громад. 26 липня заступник 
директора центру зайнятості Василь-
ченко Валентина спільно з головним 
спеціалістом Білокуракинського від-
ділу обслуговування громадян ОУП-
ФУ Хмелевою Наталією та головним 
спеціалістом відділу економіки і торгівлі 
Білокуракинської РДА Парамоненко Ма-
риною відвідали селище Лозно-Олек-
сандрівка. Вони відвідали роботодавців 
на території смт Лозно-Олександрівка з 
метою надання інформаційно-консуль-
таційних послуг щодо використання 
найманої праці. Роботодавцям було на-
дано інформацію про можливість отри-
мання компенсації єдиного внеску при 
створенні нових робочих місць для осіб, 

що потребують соціальних гарантій дер-
жави. Також фахівці зустрілися з заступ-
ником голови Лозно-Олександрівської 
громади Ляшко Іваном та обговорили 
перспективи створення нових робочих 
місць на території об’єднаної громади, 
продовження співпраці по громадським 
та іншим видам робіт тимчасового ха-
рактеру. 

Надання консультацій з законодав-
ства про зайнятість та послуг з питань 
навчання, громадських робіт, можливо-
стей працевлаштування та з інших пи-
тань мешканцям громади буде прово-
дитися і надалі відповідно до укладеної 
угоди про співпрацю та згідно розро-
блених графіків відвідування Лозно-О-
лександрівської громади з залученням 
фахівців інших служб району.

Білокуракинський РЦЗ



Білокуракинський портал - 
незалежне електронне видання 

за матеріалами сайту 
«Білокуракинський портал»: 

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

смт Білокуракине
email: bilokurakyne@gmail.com

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

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

https://twitter.com/BiloKurakyne

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

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

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

8 28.07.2018 р. №11Білокуракинський порталПравда
переможе!

Одного морозного лютневого дня вирі-
шив я «підкормити» (заправити) своє 
улюблене авто, я його називаю «мій 
коник фольксваген». Коли під’їхав на 
автозаправку, то до мене підійшов мій 
земляк. Привіталися, запитали один в 
одного як справи, та земляк і говорить: 
«Дядьку Іване, а чому у Вас така забруд-
нена автівка? Ви ж говорите, що зби-
раєтесь у далеку дорогу, ось же поруч і 
автомийка, а то будете їхати з Білокура-
кинщини забрудненою машиною». Я по-
думав: «Ай справді, треба помити авто, 
бо коли воно чистеньке, то і дорогою 
біжить веселенько». Під’їхав до мийки, 
там велика черга, я зайшов у середину 
й запитав: «А коли можна навести чи-
стоту?» «Господиня» мийки вийшла, по-
дивилась на чергу і відповіла, щоб рівно 
о 14.00 приїздив, що я і зробив.

Рівно в зазначений час я під’їхав до 
мийки і тут відчинилися ворота, та я і 
заїхав. Спершу запитав «господині» як її 
нарікають. Вона відповіла: «Мене звати 
Віра Миколаївна Швейнова, а для Вас, 
так як Ви старші від мене, просто Віра». 
Віра провела по даху авто долонею та і 
запитала мене: «А що Ви полюбляєте з 
напоїв: чай чи каву?» То я відповів, що 
те й інше. Ось не пройшло 2-3 хвилини 
і чашка з запашною кавою, з якої йшов 
густий пахучий пар, стояла біля мене на 
столі. «А ось і печиво, так що пригощай-

тесь, бо Вам тут бути цілу годину, поки 
я наведу красу Вашого «залізного коня». 
Коли я запитав про те, що це означає, 
коли вона провела по даху авто доло-
нею. Віра усміхнувшись сказала, що 
вона любить автівки, які до неї приїз-
дять.

Ми познайомилися ближче. Віра на 
мої запитання відповіла якось із раді-
стю, говорить: «Мене так ще ніхто не 
розпитував, як Ви».

«Батько в мене, - говорить Віра, - був 
полковником, а мама - бухгалтером. Я 
народилась в Оренбурзі, там і в школу 

пішла до першого класу, потім тата пе-
ревели в Башкортостан, а потім іще-іще, 
словом, більше 1,5-2 роки ми не жили на 
одному місці, так як тоді були такі зако-
ни. А батьки родом із Білокуракинщини 
і коли пішли на заслужений відпочинок, 
то і повернулися на малу батьківщину».

А перед тим як мити авто, Віра дістала 
пилосос і почала сухе прибирання у са-
лоні, багажнику авто. Я аж здивувався, 
бо було заїдеш на мийку в інших містах, 
тебе спитають: «Що треба помити?». Я 
кажу: «Та ось цю машину». Тож машину 
зі шлангу обіллють, а потім ганчірками 
потруть, гроші здеруть і їдь собі далі, а у 

Віри зовсім по-іншому. І роботу виконує 
дуже ретельно, і навіть видно, як вона 
це робить з насолодою для себе.

Ось відчиняються двері і заходить мій 
приятель та власник СТО - Віктор Мико-
лайович Христенко. Він посміхнувся до 
Віри і підійшов до мене, де я пив каву і, 
привітавшись, запитав: «Надумав заїха-
ти до нашої королеви чистоти?» Я від-
повів: «Так». Віктор Миколайович зазна-
чив, що Віра - не просто працівниця 
автомийки, а якась знахідка, дуже вже 
працьовита, чесна, справедлива, робо-
ту виконує тільки на високому рівні.

Коли Віктор Миколайович пішов, ми 
з Вірою продовжили розмову. «Я, - го-
ворить Віра, - закінчила Луганський 

інститут менеджменту, знайти ж робо-
ту по цій спеціальності не змогла, а я 
дуже люблю працювати в колі чоловіків. 
До цього я працювала в «Глорії», там і 
платня добра, але «жіночий батальйон». 
А тут добрі люди, так як і директор, і всі 
до мене ставляться дуже-дуже добре, 
і допомагають мені, якщо щось вийде 
з ладу. А ось у вільний від роботи час 
люблю порсатися в огороді, займатися 
прибиранням у будинку, у дворі. В мене 
велике хобі: люблю вишивати і в’язати 
кофтинки, панчохи і т д. А ще дуже лю-
блю вчити уроки зі своїми дітками, а в 
мене їх двійко: дочечка ходить до 9 кла-
су, а синочок до 1 класу. Я їх дуже-дуже 
люблю, сама веду життєвою дорогою і 
направляю їх, щоб ніде не звертали із 
хорошого шляху».

Ось непомітно пролетіла година і 20 
хвилин, на легковичку було любо по-
дивитися. Віра її так відчистила та ще 
й у салоні якимись пахощами чи гелем 
полірувала, аж блищить. Коли закінчи-
ла роботу, я їй дуже подякував і на її 
обличчі наче як виступили сльози. А я 
і запитав: «А що таке сталося?». Вона у 
відповідь: «Я ще ні з ким так відверто як 
з Вами не розмовляла». Я ще раз подя-
кував і поздоровив зі святом та побажав 
весни у серці.

Іван ЛАВРЕНКО, смт Білокуракине

Королева чистих автівок

24 липня, під час робочої поїздки до 
Білокуракинського району голова Луган-
ської обласної державної адміністрації 
– керівник обласної військово-цивільної 
адміністрації Юрій Гарбуз ознайомився 
зі станом надання медичної допомоги 
місцевому населенню. Очільник області 
відвідав Білокуракинську центральну 
районну лікарню, де поспілкувався з ме-
дичним персоналом та проінспектував 
хід ремонтних робіт у неврологічному 
відділенні та лабораторії.

«Під час свого попереднього візиту на 
Білокуракинщину в січні цього року я був 
украй не задоволений ходом ремонтних 
робіт у неврологічному відділенні цен-
тральної районної лікарні. Після мого 
втручання ситуація змінилася», – заува-
жив Юрій Гарбуз.

Відбудова сфери охорони здоров’я 
є частиною процесу відновлення кри-
тичної інфраструктури Луганщини. За 
останній час вдалося значно поліпшити 
матеріально-технічну базу районних та 

міських лікарень. У 2017 році в Білокура-
кинській ЦРЛ було відкрито реанімацій-
не відділення на 4 ліжка для інтенсивної 
терапії; лапароскопічна операційна, де 
проводяться оперативні втручання за 
допомогою лапароскопічної стійки, що 
дозволяє поліпшити якість надання ме-
дичної допомоги. У хірургічному центрі 
медичну допомогу отримують не тільки 
жителі Білокуракинщини, а й сусідніх 
районів.

Лише за 2017 рік з місцевого, держав-
ного, обласного бюджету було виділено 
6,779 млн грн на придбання сучасного 
медичного обладнання: наркозний апа-
рат з аналізатором газів, неонаталь-
ний апарат штучної вентиляції легенів, 
рентгенівська діагностична система, 
електрокардіограф тощо. Оснащення 
лікарні продовжилося і в 2018 році: за 
перше півріччя придбано прилад низь-
кочастотної електротерапії (24 тис. грн).

Досить гострим для білокуракинської 
медицини залишається питання кадро-
вого забезпечення – вакантними є 14 
посад лікарів, 8 посад середнього ме-
дичного персоналу та 15 – молодшого.

За останні чотири роки навантажен-
ня на Білокуракинську ЦРЛ, як і на інші 
районні лікарні області, значно збіль-
шилося, оскільки з 19 тисяч населення 
району 10 тисяч – внутрішньо перемі-
щені особи.

За матеріалами Луганської ОДА

Юрій Гарбуз ознайомився з ходом ремонтних 
робіт у Білокуракинській районній лікарні

Голова Луганської обласної держав-
ної адміністрації – керівник обласної 
військово-цивільної адміністрації Юрій 
Гарбуз взяв участь у відкритті Центру 
надання адміністративних послуг Біло-
куракинської селищної ради сьогодні, 24 
липня, під час робочої поїздки до Біло-
куракинського району. 

«Адміністративні послуги – це обличчя 
влади. Тому прозорість, швидкість та 
якість їх надання є пріоритетом облас-
ної державної адміністрації», – заува-
жив Юрій Гарбуз. За словами очільни-
ка області, створення центрів надання 
адміністративних послуг нерозривно 
пов’язано з реформою децентраліза-
ції, адже йдеться про нові управлінські 
підходи для задоволення потреб грома-
ди. «Ми ставимо собі за мету створити 
високу якість життя на підконтрольній 
українській владі території. Це слугу-
ватиме найкращим доказом на користь 
відновлення державної цілісності», – 
наголосив Юрій Гарбуз.

Новий ЦНАП дозволить жителям 
Білокуракинщини у «єдиному вікні» от-
римувати загалом 49 адміністративних 
послуг з реєстрації прав на нерухоме 
майно, реєстрації місця проживання, 
послуги Управління соціального захисту 
населення та Держгеокадастру.

Тривають роботи щодо підключення 
робочої станції до Національної када-
стрової системи Держгеокадастру, за 
допомогою якої витяги з Держгеокада-
стру надаватимуться безпосередньо 
адміністратором у приміщенні ЦНАПу. 
Надалі планується включити послуги 
Державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань. Після підключення 
робочої станції до захищеного каналу 
зв’язку (цей процес також триває) з’я-
виться можливість надавати послуги 

Державної міграційної служби, зокрема 
видаватиметься паспорт громадянина 
України у формі ID картки та для виїзду 
за кордон. 

За підтримки ПРООН громадською 
організацією «Твори добро» розроблено 
проект «Створення Центру надання ад-
міністративних послуг Білокуракинської 
селищної ради Луганської області. Ка-
пітальний ремонт частини адміністра-
тивної будівлі, придбання обладнання 
та меблів», вартість якого складає по-
над 2 млн грн. 

Центр спроектовано та побудовано 
з урахуванням сучасних технологій та 
вимог. Зокрема, у ЦНАПі облаштована 
паливна системи з енергозберігаючим 
котлом, туалет із доступом для осіб з 
обмеженими можливостями, встанов-
лені енергозберігаючі вікна та двері, 
фасад оздоблений теплоізоляційними 
матеріалами. Біля центру облаштова-
ний дитячий майданчик. 

Структура ЦНАПу передбачає штат 
у кількості 7 штатних одиниць. Зараз 
там працюють чотири адміністратори та 
один державний реєстратор нерухомого 
майна. На заміщення вакантних посад 
оголошено конкурс.

Під час відкриття центру Юрій Гарбуз 
вручив Почесну грамоту обласної дер-
жавної адміністрації голові Білокуракин-
ської громадської організації соціаль-
но-культурного розвитку «Твори добро» 
Василю Пилипенку.

Також під час перебування у Білоку-
ракиному Юрій Гарбуз провів нараду з 
питань роботи ЦНАПів, створених в ОТГ, 
в умовах децентралізації».

Довідково. В області діють 18 центрів 
надання адміністративних послуг. Серед 
них: 11 – при районних державних ад-
міністраціях (Білокуракинська, Кремін-
ська, Марківська, Міловська, Новоай-
дарська, Попаснянська, Новопсковська, 
Станично-Луганська, Сватівська, Ста-
робільська та Троїцька), 4 міських цен-
три (Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіж-
не і Кремінна) та 4 центри Біловодської, 
Білокуракинської і Новопсковської се-
лищних рад та Чмирівської сільської 
ради, які обслуговують об’єднані тери-
торіальні громади.

За матеріалами Луганської ОДА

Адміністративні послуги – це обличчя влади


