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Аграрії Білокуракинщини завершили
збирання ранніх зернових культур

Жнива – вінець хліборобської праці.
У Білокуракинському районі успішно
завершили збирання ранніх зернових
культур – озимої пшениці, озимого та
ярого ячменю, вівса – на площі більше
ніж 20 тис. гектарів.
Наші аграрії зібрали 65,8 тис тон ранніх зернових з площі 20,2 тис. га, середня урожайність становить – 32,5 ц/га.
Пшениці зібрано 60,1 тис. тон з площі
17,9 тис. га, середня урожайність становить – 33,8 ц/га., озимого ячменю зібрано 1,61 тис. тон з площі 622 га, середня
урожайність – 25,9 ц/га. Ячменю зібрано 1,82 тис. тон з площі 705 га, середня
урожайність – 25,8 ц/га. Вівса зібрано
0,89 тон з площі 483 га, середня урожайність – 18,3 ц/га.
Зібрали 2,4 тис. тон ріпаку з площі 1,8
тис. га, при середній врожайності 13,8 ц/
га.
Продовжують роботи по збиранню
зернобобових культур, вже зібрано 950
тон з площі 499 га, середня урожайність
– 19,0 ц/га. – що становить 35% від плану.
Білокуракинський район за врожайністю ранніх зернових посідає третє
місце по Луганській області. Середня

врожайність ранніх зернових по області
складає 28,5 ц/га.
Вищу врожайність отримали тільки в
Марківському районі 35,4 ц/га та в Новоайдарському районі – 34,3 ц/га.
Хоча умови для озимини цього року
не були сприятливими, але завдяки грамотному вибору насіннєвого матеріалу,
технології ґрунтообробки, внесення добрив, догляду за посівами, отримали
гідний урожай.
А головний висновок — маємо
повчальні уроки, які потрібно брати на
озброєння. Насамперед пам’ятати народну вікову мудрість — що посієш, те
й пожнеш. Урожай починається із посіву,
турботи, щоб сходи входили в зиму не
слабкими, із належним запасом життєдайних сил.
Але, не дивлячись на погодні катаклізми, наші спеціалісти та механізатори
спрацювали на відмінно. Успіх жнивної
компанії забезпечили: висока технологічність усіх агрономічних процесів, чітка організація робіт, використання високопродуктивної техніки кращих світових
виробників та якісного насіннєвого матеріалу.

В.Усов: «Автобуси
їздити будуть!»

Кожному
новонародженому
«пакунок малюка»
від держави

Нещодавно у робочому кабінеті старости села Олексіївка відбувся схід
громадян, де розглядалося важливе
питання щодо відновлення автобусного
сполучення між смт Білокуракине та селами Луб’янкою, Заїківкою, Олексіївкою,
яке на не визначений термін призупинило рух. На ньому були присутні староста села Олексіївка Наталя Хлапоніна,
директор Білокуракинського автотранспортного підприємства Володимир Усов
та жителі села Олексіївка.
У ході засідання присутні обговорили
умови укладання договору, де буде чітко прописана ціна на проїзд автобусом
та графік. Підсумовуючи розмову, слід
сказати, що населення повністю задовольняє і графік роботи автобусів, і ціна.
Хоч цей маршрут не приносить доходів
автотранспортному підприємству, Володимир Іванович не збирається його знімати з роботи, адже все ж таки людям
нічим буде діставатися до районного
центру. Тож автобуси будуть курсувати
у звичному режимі.
За матеріалами «ЖБ»

За матеріалами Білокуракинської РДА

З 1 вересня 2018 року
батьки
новонароджених
отримають додаткову допомогу від держави - «пакунок малюка». Кожна мама
отримає в пологовому будинку для своєї
дитини пакунок з найнеобхіднішими для
малюка речами - це одяг, підгузки, ковдри, дитяча олійка та крем, присипка,
пляшечка, соска, пустушка, серветки,
пелюшки, термометр, а також навчальні матеріали щодо догляду за дитиною.
Кожна дитина, з 400 тисяч, які щороку
народжуються в Україні, отримає від
держави речі, які потрібні в перші дні
життя.
Департамент інформації та
комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів
України

34 сесія Білокуракинської районної ради
У залі засідань Білокуракинської районної ради відбулась
34 сесія районної ради сьомого
скликання.

Сесію відкрив голова районної ради
Костянтин Бондаренко. Прозвучав Гімн
України. З 26 депутатів на 34 сесії були
присутні 18. У роботі сесії взяли участь
голова райдержадміністрації Сергій
Іванюченко і запрошені сільські та селищні голови, заступники голови райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації,
керівники ряду підприємств, установ,
організацій району та ін. Сесія районної
ради проходила згідно з регламентом
районної ради 7 скликання та згідно затвердженого порядку денного.
Так, про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
Білокуракинського району на 2018 рік,
а саме виділення коштів на придбання
житла лікарю-фтизіатру інформувала
заступник голови райдержадміністрації
Наталя Вервейко.
Сергій Іванович наголосив, що лікар
готовий до нас їхати, але якщо буде
житло. Сподіваємося найближчим часом Білокуракинська ЦРЛ поповниться
ще одним висококваліфікованим лікарем. Депутати своїм рішенням внесли
зміни до Комплексної районної програми оздоровлення та відпочинку дітей
на 2014-2018 роки. З цього питання
інформувала головний спеціаліст, в.о.
начальника відділу освіти РДА Ірина Косенко. Так, за рахунок коштів місцевого
бюджету буде додатково оздоровлено
22 дитини.
Про виконання районного бюджету
за І півріччя 2018 року доповіла заступник начальника управління фінансів
райдержадміністрації Ірина Рязанцева.
Присутні взяли до відома інформацію
про результати виконання районного
бюджету за І півріччя 2018 року: по доходах в обсязі 83 815 212 грн., в тому
числі загального фонду в сумі 81 886
863 грн., спеціального фонду – 1 928
349 грн.; по видатках в обсязі 42 813
737 грн., у тому числі загального фонду в сумі 83 248 606 грн., спеціального
фонду – 1 231 697 грн., з перевищенням
видатків над доходами загального фонду на 1 361 743 грн., з перевищенням
доходів над видатками спеціального
фонду на 696 652 грн. Також рішенням
депутатів внесено зміни і доповнення
до районного бюджету на 2018 рік.
Останнім питанням розглядали за-

твердження передавального акту майна, прав та зобов’язань від КЗ «Білокуракинський районний центр ПМСД»
до підприємства-правонаступника - Комунальне некомерційне підприємство
«Білокуракинський районний центр
ПМСД» та затвердження статуту нового підприємства. Це ще один крок, зроблений назустріч реорганізації закладу
шляхом перетворення його у Комунальне некомерційне підприємство «Білокуракинський районний центр ПМСД»
згідно Закону України «Про державні
фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017
р. №2168-VIII та Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів
охорони здоров’я» від 06.04.2017 р.
№2002-VIII.
У розгляді питань різних голова районної ради зачитав відповідь Луганської облдержадміністрації за наслідками
розгляду листа Білокуракинської районної ради щодо оброблення земельних
ділянок без належних документів на
території Шарівської сільської ради, де
було зазначено, що на цей час триває
досудове розслідування у кримінальному провадженні, призначена земельно-технічна експертиза. Депутат
Олексій Баранов, в свою чергу, наголосив на необхідності сплати податків
усіх, хто займається обробітком землі.
По-перше, це кошти у місцевий бюджет,
а по-друге, порядок на території. Потрібно слідкувати за тим, щоб ніхто самовільно не обробляв земельні ділянки
державної власності.
Також депутат районної ради Людмила Діденко поділилася своїм враженнями від навчання в літній школі місцевого
самоврядування, яка цьогоріч відбулась
в м. Жовква. Головною темою навчання
була «Муніципальні послуги у громадах: організація надання та оцінювання
якості». В рамках цієї поїздки Людмила
Діденко відвідала Польщу, а саме м. Замость з ознайомчим візитом.
Депутати проголосували за вищезазначені питання та прийняли із них
відповідні рішення.
Після розгляду всіх питань порядку
денного сесії, відсутності всіх зауважень, пропозицій щодо ведення сесії, 34
сесія районної ради 7 скликання була
оголошена закритою.
За матеріалами «ЖБ»
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Правда
переможе!

Білокуракинський портал

Добра новина для мешканців
Солідарненської громади

В
Лозно-Олександрівській
ОТГ
Солідарненський елеватор є основним
бюджетоутворюючим
підприємством,
в якому задіяна більша частина робітничих кадрів села Солідарне. Солідарненський елеватор побудовано у 1976
році, а у 1984 проведено його масштабну реконструкцію. Основним напрямком діяльності філії є надання послуг
із приймання, доведення якості до базисних кондицій, зберігання і відвантаження зерна та насіння олійних культур.
Загальна робоча зернова місткість філії
«Солідарненський елеватор» складає
112,6 тис. тон, в тому числі елеваторна – 72 тис. тон, складська – 40,6 тис.
тон. Ємність зерносховища – 90 тис.
тон. Основні культури зберігання: пшениця, кукурудза, ячмінь, жито, соя, овес,
сорго, соняшник. Потужності філії з
приймання/відвантаження зерна: приймання з залізничного транспорту – до
700 т/добу; приймання з автомобільного

транспорту – до 2000 т/добу; відвантаження на залізничний транспорт – 1200
т/добу; відвантаження на автотранспорт
– 1200 т/добу.
Цього річ Державна продовольчо-зернова корпорація України прийняла рішення про призупинення роботи даного
підприємства у зв’язку з його нерентабельністю. З даною проблемою керівництво району, в.о. директора елеватора
А.С.Назаров звернулися до очільника
області Юрія Гарбуза під час його перебування на Білокуракинщині з робочим візитом. Сьогодні є гарна новина
- спільними зусиллями вдалося відстояти функціонування філії ПАТ «ДПЗКУ» «Солідарненський елеватор». Це
перший важливий крок для збереження
цього підприємства. Не менш важливою
на сьогодні є організація роботи для налагодження плідної співпраці між сільгосппідприємствами району і області та
даним елеватором, адже для подальшої стабільної роботи Солідарненський
елеватор має приймати на зберігання
не менше 15 тисяч тон збіжжя. Це дасть
змогу підприємству стабільно працювати, створюючи робочі місця та наповнюючи бюджет Лозно-Олександрівської
об’єднаної територіальної громади.
Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Солідарненський
елеватор» надає перелік і вартість основних послуг та запрошує до плідної
співпраці сільгоспвиробників району.
За матеріалами Білокуракинської РДА

В Білокуракинському суді…
Чорний металобрухт та вирок суду
Білокуракинським районним судом
Луганської області 31 липня 2018 року
було засуджено особу до одного року
обмеження волі, з умовним відбуванням
покарання, за здійснення прийому брухту чорних металів та організації незаконного прийому металобрухту.
Відповідальність за злочин для всіх

Білокуракинським районним судом
07 серпня 2018 року засуджено колишнього ієрея Української православної
церкви, Сєвєродонецька єпархія села
Павлівка Свято-Георгіївського храму, за
крадіжку із храму золотих прикрас. Призначене покарання за злочин 1190 гривень штрафу.
Білокуракинський районний суд

Відпочинок дітей Білокуракинщини на Рівненщині

Турбота про оздоровлення дітей є одним з основних показників ставлення
нас, дорослих, до проблем підростаючого покоління. Літо і відпочинок – це два
поняття, які невід`ємні одне від одного.
Спільними зусиллями керівництва району та відділу освіти було організовано
оздоровлення 18 учнів Білокуракинського району та 3 учнів Білокуракинської
ОТГ в дитячому санаторно-оздоровчому комплексі «Агатівка», що на Рівнен-

щині, з 6 по 26 серпня 2018 року. Завдяки плідній роботі в рамках меморандуму
про співпрацю між Рівненською та Луганською областями діти Білокуракинщини вже не вперше мають можливість
оздоровитися та змістовно відпочити в
«Агатівці». Кошти на придбання путівок
для дітлахів було виділено з місцевого бюджету. Всі учні є дітьми пільгових
категорій: діти з малозабезпечених, багатодітних родин, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної
сфери села, діти, що стоять на диспансерному обліку. На території дитячої
здравниці є стадіон із спортивними майданчиками, плавальний басейн, бібліотека, ігрові майданчики та лісове озеро,
де діти мають можливість поплавати на
катамаранах. Тож змістовий відпочинок
та яскраві враження гарантовані.
Білокуракинська РДА

11.08.2018 р. №13

Або все, або нічого
«Мій рідний брат, мешканець Миколаївської області, помер. Я - єдина спадкоємиця його майна: будинку,
земельної ділянки, автомобіля та
іншого. Поки що не маю змоги оформити спадщину вступити в право
на одержання спадщини. Чи втрачу право на неї, якщо не встигну це
зробити протягом шести місяців?
Чи потрібно платити податок на
спадщину і чи можна успадкувати
тільки будинок, відмовившись від
всього іншого майна?
Лідія Трохименко».
Відповідно до ст. 1270 Цивільного кодексу України, спадщина й справді повинна бути прийнята протягом шести
місяців із дня її відкриття, тобто від дня
смерті спадкодавця. Тобто спадкоємець
в даному випадку Ви і протягом цього
часу повинні подати до нотаріальної
контори нотаріально засвідчену заяву
про прийняття спадщини, за законом чи
за заповітом. Якщо не зробити цього у
зазначений термін, то володарем спадкового майна доведеться стати у судовому порядку. Звичайно, це клопітно:
треба буде довести у суді, чому півроку
не було спроби вступити у спадок. Можливо, надати довідку про тривалу хворобу або свою відсутність у регіоні.
Мабуть, варто все ж таки поїхати до
місця відкриття спадщини, де прожи-

ває брат, і хоча б відкрити у місцевого
нотаріуса спадкову справу для подальшого звернення до суду. Але перед тим
як вирушати у дорогу, слід уточнити, які
документи знадобляться. Після цього
можна не боятися втратити своє право
на спадок, навіть якщо Ви не в змозі
надалі оформити відповідні документи.
Звісно право розпоряджатися майном
настане тільки після отримання свідоцтва про право на спадщину, доти ні
продати, ні подарувати його не вийде.
Втім, користуватися майном спадкодавця дозволено.
Щодо податку на спадщину, то для
спадкоємців першої черги (удови або
вдівця, дітей, батьків, усиновлених дітей) його не існує. Всі інші сплачують
5% від суми експертної вартості майна,
в тому числі і Ви. Штраф за несвоєчасну
сплату податку за спадщину становить
10% від суми боргу, до 90 днів - 20%. понад 90 днів - 50%.
Відповідно до Цивільного кодексу
України, спадщина як за законом, так і
за заповітом, приймається повністю без
застережень. Тобто не можна успадкувати тільки будинок, не прийнявши при
цьому земельну ділянку, або інше майно, чи, наприклад, відмовитися від грошового боргу. Тут діє правило: або все,
або нічого.
М.ПУЛЬНИЙ, приватний нотаріус

До уваги фізичних осіб-підприємців
та осіб, які проводять незалежну
професійну діяльність

Відповідно до Закону України від 03
жовтня 2017 року №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
внесено зміни і до Закону України від
06 липня 2010 року №2464-VI «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Усі запроваджені зміни щодо
розміру та обчислення ЄСВ набрали
чинності з 01.01.2018 року.
Відтак, з 01 січня 2018 року для фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність,
а саме наукову, літературну, артистичну,
художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому
числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або осіб, які проводять релігійну
(місіонерську) діяльність, іншу подібну
діяльність та отримують дохід від цієї
діяльності; членів фермерського господарства було встановлено нові строки
сплати єдиного внеску.
Зазначені особи зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця,
що настає за кварталом, за який сплачується такий внесок. У 2017 році дана
категорія платників внески сплачувала
- один раз на рік.
Для представників бізнесу, що обрали
спрощену систему оподаткування, ставка та терміни перерахування ЄСВ залишилися незмінні щоквартально у розмірі
22% від суми нарахованого доходу, але
не нижче як від мінімальної заробітної
плати.
Згідно з ухваленим Законом «Про
Державний бюджет України на 2018 рік»
мінімальна заробітна плата у 2018 році

становить з 01.01.2018 р.: у місячному
розмірі - 3723 грн.; тобто квартальний
платіж єдиного соціального внеску становить (3723*22%)*3=2457,18 грн.
Також, серед нововведень Закону
№2148-VІІІ є те, що платники єдиного податку групи І втрачають право на
сплату ЄСВ у сумі не менш ніж 0,5 мінімального страхового внеску. Тобто платники єдиного податку І групи сплачують
ЄСВ не менше мінімального розміру, а
саме 2457,18 грн. щоквартально.
Крім того, звертаємо вашу увагу на те,
що платники єдиного внеску зобов’язані
своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.
Водночас наголошуємо, що страховий
стаж зараховується пропорційно сплаченому єдиному внеску.
Як страховий стаж впливає на обчислення розміру пенсії за віком?
Страховий стаж - це період, протягом
якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені
страхові внески в сумі не менші, ніж мінімальний страховий внесок. У разі, якщо
сума сплачених за відповідний місяць
страхових внесків з урахуванням сум
страхових внесків, сплачених, виходячи
з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок,
цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови
відповідної доплати до суми страхових
внесків таким чином, щоб загальна сума
сплачених коштів за відповідний місяць
була не меншою за мінімальний страховий внесок.
Отже, шановні підприємці та члени
фермерських господарств, сплачуючи
вчасно та в повному обсязі єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, ви не тільки
позбавите себе штрафів та фінансових
санкцій з боку ДФС, а й гарантовано забезпечити собі гідну пенсію в майбутньому.
Д.МАЛИК, головний спеціаліст
фінансово-економічного відділу
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Білокуракинський портал

Віталій Курило ініціює ліквідацію комунального
підприємства «Старобільськвода»

Народний депутат України Віталій
Курило, обраний по 113 виборчому
округу (Білокуракинський, Кремінський,
Новоайдарський,
Сватівський,
Старобільський та Троїцький райони
Луганської області) ініціює ліквідацію
районного комунального підприємства
«Старобільськвода», що проводить розбалансовану та неефективну діяльність,
встановлюючи не підйомні тарифи для
міського населення.
Натомість, народний депутат України
Віталій Курило пропонує утворити комунальні підприємства на територіях
відповідних територіальних громад для
надання місцевим мешканцям послуг
з водопостачання та водовідведення у
відповідності до потреб місцевого населення за тарифами, які відповідають
їх реальній вартості, а фінансування
ремонтних робіт залучити з державного
бюджету на рахунки таких громад.
Віталій Семенович наголошує, що на
даний час власником районного комунального підприємства «Старобільсь-

квода» є Старобільська районна рада,
яка повністю несе відповідальність, разом з керівництвом компанії, за розбалансовану діяльність і неефективність
роботи даного підприємства, що супроводжується постійними аваріями.
Зокрема, в місті Старобільськ Луганської області систематично руйнується
дорожнє покриття під колекторами магістралей, за функціонування яких відповідає РКП «Старобільськвода», проте
жодних ремонтних робіт не проводиться, посилаючись на відсутність коштів.
Не краща ситуація і в інших населених
пунктах Луганської області, які обслуговує дана компанія, зокрема - Троїцьку
селищну раду, Новопсковську селищну
раду, Новоайдарівську селищну раду,
Міловську селищну раду, Марківську селищну раду, Білокуракинську селищну
раду.
Не зважаючи на критично низький
рівень надання послуг без оперативного проведення необхідних робіт щодо
нормального функціонування мереж

для водопостачання та водовідведення, тарифи, які встановлює РКП «Старобільськвода» є найвищими в Україні
і становлять на рівні 50 грн. за послуги
водопостачання та водовідведення 1м3
води з пропозицією встановити на рівні
60 грн., натомість середня вартість таких послуг по Україні складає 13,07 грн.
Це безчинство і безвідповідальність,
із-за якого страждають прості люди
терміново треба припиняти, тому Курило В.С., як народний депутат України,
звернувся до голови Луганської обласної державної адміністрації – обласної
військово-цивільної адміністрації з наступною ініціативою, а саме:
- створити робочу комісію Луганської
обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації
по ліквідації РКП «Старобільськвода»
та утворенню відповідних комунальних
підприємств на територіях територіальних громад для надання місцевим мешканцям послуг з водопостачання та водовідведення у відповідності до потреб

Бібліотечні будні дітей та дорослих

Своїми руками

Тримати олівці та ручки на робочому
столі допомагають підставки для них.
Але якщо ця підставка зроблена власноруч, з непотрібних підручних матеріалів,
то це ще краще.
Саме тому бібліотекар Шапарської
філії №16 запропонувала читачам зробити оригінальний та неповторний органайзер самостійно.

назвою «Літературні лавочки під відкритим небом у сімейному колі», аби залучити більше читачів до сімейного прочитання книг, активувати сімейні походи до
бібліотеки.
Під час заходу дорослі та діти могли
почитати книги, обговорити свої літературні смаки. А щоб було цікаво та весело бібліотекар провела бліц-вікторину
«Де живуть герої книг», також запропонувала закінчити прислів’я, відповісти
на «питання-загадки» про літературних
героїв, а також всі разом багато грали та
веселились.

Медичний десант
в Олександропільській
бібліотеці

Літературні лавочки
під відкритим небом
у сімейному колі

Хенд мейд у «Веселому вулику»
Ручна робота в тренді як ніколи! Авторські сайти, блоги, відомі портали,
інтернет-магазини і різні спеціалізовані
точки пропонують авторські роботи в
різних напрямках хенд мейд. Ціни на
подібний ексклюзив дуже великі, і не кожен може собі це дозволити. Але абсолютно все можна зробити самому!
Ось тому в Шапарській бібліотеці –
філії №16 зібрався гурток «Веселий вулик», щоб зробити блокнот своїми рука-

Заміщення вакантних посад
дільничних офіцерів поліції

З 9 серпня 2016 року Головним управлінням Національної поліції в Луганській
області оголошується конкурс на заміщення вакантних посад дільничних офіцерів поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області.
До службових обов’язків дільничного
офіцера поліції входить: поліцейська
діяльність, орієнтовна на громаду; взаємодія з органами державної влади та
місцевого самоврядування, населенням
і громадськими формуваннями з охорони публічного порядку на закріпленій
дільниці; здійснення профілактичної
роботи, спрямованої на запобігання

вчиненню кримінальних та інших правопорушень; здійснення провадження
у справах про адміністративні правопорушення; прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень;
проведення перевірки за зверненнями
громадян і посадових осіб та вжиття необхідних заходів щодо виконання вимог
законодавства.
Вимоги до кандидатів: громадянство
України, вік від 18 років, вільне володіння українською мовою, вища освіта,
знання Конституції України, ЗУ «Про
Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про ад-
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місцевого населення за тарифами, які
відповідають їх реальній вартості;
- включити до даної робочої комісії
представників всіх зацікавлених сторін –
голів міст, ОТГ та районів області, включаючи відповідальних осіб за діяльність
РКП «Старобільськвода» - власником
якого є Старобільська районна рада та
директора компанії;
- долучити до роботи комісії мене, як
народного депутата України, для контролю та ефективності прийняття рішень щодо даного питання;
- поінформувати Кабінет Міністрів
України про критичність ситуації, яка
склалася навколо діяльності РКП «Старобільськвода» з необхідністю надання
відповідних коштів для реалізації проведення ремонтних робіт магістралей для
водопостачання та водовідведення при
передачі їх на баланс відповідних територіальних громад області;
- про створення відповідної робочої
комісії, поінформувати місцевих мешканців області через всі можливі засоби
масової інформації, які функціонують на
території Луганської області.
За матеріалами спільноти:
«Солідарність Луганщини»

ступили «хірурги» Віка, Вероніка, Ліля
та Ангеліна. В хід пішли ножиці, клей,
скотч, папір. Різали, клеїли, рятували
як могли і сталося чудо! Книги ожили, їх
знову можна читати. Дякувати нашим
відважним «лікарям», вони врятували
життя не одній книзі!
З метою інформування жителів нашої
громади з питань європейської інтеграції, сприяння налагодження та укріплення зв’язків між європейськими народами бібліотекар Олешко М.

«Україна - це Європа!»

Кожен створив свій власний шедевр,
тож в ньому захочеться писати тільки
в особливих випадках. Для подарунка - бездоганний і справді унікальний
варіант, адже такий блокнот - розкіш.

Хто б міг подумати , що звичайна консервна банка в дитячих руках перетвориться на оригінальну та ексклюзивну
підставку.

Важко точно визначити, коли починається вплив бібліотеки на читання в
сім’ї. Чи тоді, коли поріг книгозбірні переступає малюк у супроводі мами, тата,
бабусі або дідуся, чи тоді, як колишні читачі, що бігали до бібліотеки, подорослішали і, одружившись, самі готуються
стати батьками. Якщо читають батьки,
читатимуть і діти. Це аксіома. І в цьому
коловороті – книга, читання, навчання,
виховання, бібліотека чітко бачить своє
місце поряд з родиною.
Саме тому бібліотекар Олексіївської
б/ф №3 Олешко М.М. провела захід під

ми та прикрасити його фомераном. Діти
розширили знання в області виготовлення канцелярської продукції, розвинули творчі здібності у процесі виконання
декоративної роботи.

Правда
переможе!

Олексіївської б/ф №3 влаштувала
«Похід в люди», щоб розповсюдити інформаційні буклети «Дізнайся про Європу більше».
Вивчаючи інтереси, запити читачів,
відвідувачів масових заходів, виявилося, що жителі місцевої громади дуже зацікавлені в отриманні простої доступної
інформації з питань євроінтеграції та
ЄС,вони бажають познайомитись ближче з Європою, її країнами та народами,
політичним, економічним устроєм, їх
життєвими постулатами, дізнатись, як

Упсс! Що це?! Хто це?! Ой, та це ж
«медичний» десант висадився до Олександропільської бібліотеки філії №2.
Так, так саме «медичний», бо тут їх чекають багато
«хворих книг»,
які
негайно
треба «лікувати». Спочатку
терапевт-Даша оглянула
« п а ц і є н т і в » , наша країна крокує в Європу…
та
постави- Познайомимось ближче з Європою,
ла невтішний дізнаймось, як наша Україна крокує в
діагноз – не- Європу! Україна – це Європа!
гайно в «опеЗа матеріалами спільноти:
раційну»! І тут
Білокуракинська
публічна бібліотека
до роботи приміністративні правопорушення.
Бажані якості та навички: висока мотивація та орієнтація на якісні зміни
в державі; аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати
інформацію, компетентність, комунікабельність; неупередженість та порядність; самостійність, організованість,
відповідальність; наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко
приймати рішення в умовах обмеженого часу; стійкість до стресу, емоційних
та фізичних навантажень; вміння аргументовано висловлювати свою думку;
прагнення до розвитку та самовдосконалення; досвід роботи з ПК (офісні
програми, Інтернет) на рівні впевненого
користувача.

Гарантується заробітна плата від 9000
грн., соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, професійна підготовка за міжнародними стандартами,
можливість підвищити освітній ступінь
вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання,
які здійснюють підготовку поліцейських, перспектива кар’єрного росту. Запрошуємо взяти участь в конкурсі. Для
оформлення документів звертатися до
сектору кадрового забезпечення Білокуракинського відділу поліції.
О.КОЗАЧОК, начальник сектору
кадрового забезпечення
Білокуракинського ВП ГУНП
в Луганській області,
підполковник поліції
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Правда
переможе!
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Історія галузі будівництва району
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Бондаренка, С.О.Нехаєнка, кранівника
О.Л.Ґедзя, плотників М.Т.Гнатенка, Т.І.
Фощія.
отримали високу державну нагороду.
Професія будівельник вважається
Певний внесок у будівництво в районі
чоловічою професією, але в будівельвніс начальник «Райсільгоспуправлінних організаціях працювало багато жіня» А.М.Платонов і його відділ капітальнок. Серед них штукатури: Л.М.Клочного будівництва, очолюваний І.Ф.Пеко, Г.П.Калітвінцева, В.П.Хмеленко,
калєвим, який пішов з посади у зв’язку
Л.Я.Брусенко, Л.І.Огурцова, Г.М.Бороз виходом на пенсію. Після нього багавенська, Л.І.Пластун, Л.М.Шуть; мулято років очолював «Райагробудсервіс»
ри: Л.М.Косяк, Л.С.Коротких, малярі:
П.К.Робочий, а також інженера «ВКБа»
М.М.Підкуйко, Т.І.Харківська; робочі:
В.І.Євсєєв, М.І.Ромашенко та ін.
А.П.Малик, Л.А.Лапта та багато інших.
Значний внесок у благоустрій нашого
У нашому столітті будівництво та архірайону з архітектурного оформлення
тектура зробили крок настільки вперед,
Перший секретар Білокуракинського райкома
партії О.І.Рогачова вручає символічний ключ від будівель вніс архітектор А.М.Мухін.
що раніше людині навіть і не снилося.
побудованого в селищі Білокуракине спортзалу
У 1974 році після закінчення інституЗ кожним роком наш район стає сучасголові «Міжколгоспбуду» М.П.Чередниченко і
ту «Міжколгоспбуд» був направлений на
нішим та красивішим. І все це завдяки
прорабу П.П.Стеценко
роботу молодий спеціаліст В.Л.Дуденко.
будівельникам.
Починав він свою трудову діяльність з
Скажемо декілька слів і про ветеПрацівники будівельних організацій майстра, потім три роки працював старранів будівельної справи: виконробів
та ветерани будівельної галузі відзна- шим інженером.
В.М.Путненка, А.Ф.Пономаренка, майчають своє професійне свято - День бу- На зміну М.П.Чередниченку і М.І.Сострів М.М.Ляшка, О.А.Малика, начальдівельника. Хочеться пригадати історію кирці прийшли В.М.Бушля і у 1990 році
ника виробничого відділу «РайагробуМикола Михайлович Гапочка
розвитку та становлення галузі будівни- - П.М.Ларін, який обіймав посаду дирекду» Л.А.Федоренко, П.В.Постоленко,
цтва в Білокуракинському районі. Був тора «Райагробуду» до 2004 року. Його затверджений В.М.Путненко, пізніше - головного механіка О.П.Візьму.
березень 1959 року. Голова райвикон- заступником був М.Л.Скиба. Понад 30 М.О.Шевченко.
Великий внесок у будівництво нашокому О.І.Рогачова проводила нараду. об’єктів побудовано під їх керівництвом
У 1992 році рішенням ради колгоспів з го району внесла організація під назЗвітували керівники колгоспів і радго- у господарствах Білокуракинського рай- наступним затвердженням виконкомом вою «Міжколгоспдорбуд». Не можна
ону.
районної ради народних
Через 5 років після ство- депутатів
«Райсільгоспрення МСО, в 1964 році комунгосп» увійшов до
на базі будівельної ділян- складу ПМК-17 тресту
ки Старобільського ПМК «Старобільськсільстрой».
в смт Білокуракине утво- Директором ПМК був пририлася пересувна механі- значений В.С.Ліннік, а позована колона (ПМК-6). тім О.І.Косяк, пройшовши
Пізніше, в 1971 році була тривалий шлях, починаюперейменована в ПМК- чи від муляра, бригадира і
154, в 1986 р. - ПМК-17. виконроба.
Одними з перших керів- З 1995 по 2002 роки в
ників ПМК були М.Й.Ґудзь районі силами ТОВ «Райта М.О.Тарасенко. З при- агробуд» було збудовано
ходом М.М.Гапочки на по- та введено в експлуатацію
А.І.Косяк з бригадою дівчат-відділочниць. Внизу перший правосаду начальника ПМК, ця будівлю міліції, 9-ти кварГолова Луганського обкому партії вручає М.П.Чередниченко
руч - головний інженер ПМК-154 М.В.Лизенко, крайній ліворуч
організація взяла різкий тирний житловий будинок
урядову нагороду - орден Трудового Червоного прапора. Зліва
- муляр Сімутенков М.І.
ривок і вже до кінця 1983 в смт Білокуракине, 16-ти
направо: голова райвиконкому Л.Н.Радченко, прораб МСО П.П.
року значно збільшила об- квартирний будинок, 32-х квартирний не сказати тут про Д.Б.Кліпіна та інших
Стеценко, начальник райсільгоспуправління А.М.Платонов.
сяг будівельно-монтажних будинок для працівників «Райагробуду», механіків: П.Ф.Головка, Ю.Є.Подолюха,
робіт. Але в тому ж році а також для прикордонників у селищі Я.В.Ромаха; муляра, майстра, інженера
спів за виконану роботу. Після закриття М.М.Гапочка йде з ПМК. Після трива- Лозно-Олександрівка 12-ти квартирний М.П.Носулю; машиністів: С.В.Огурцова,
наради голова передового тоді в районі лої перерви він знову
Я.О.Ямнова, О.Г.Середу, О.М.Галушку,
колгоспу «Перемога» П.І.Беденко за- повертається в буГ.Д.Павленка та ін. Згадаємо й слюсаря
пропонував створити в районі міжколго- дівельну структуру і
В.О.Полторацького.
спну будівельну організацію, висунувши очолює «БілокуракинТак можна продовжувати цілий список
кандидатуру голови М.П.Чередниченка. ський Райагробуд».
професіоналів будівельної галузі. Це й
Виконком своїм рішенням затвердив Указом Президента
кранівник, механік П.М.Химченко, екскапротокол зборів уповноважених колго- України
М.М.Гапочваторник Д.І.Челганов, робочий, монспів, в тому числі і М.П.Чередниченка на ці було присвоєно
тажник І.М.Гончаров, теслярі: О.С.Мельпосаду голови «Міжколгоспбуду».
звання «Заслужений
ниченко, О.М.Ярушин, П.Т.Філоненко та
На першому етапі в організаційний будівельник України»
ін.
період Микола Порфирович зустрівся з врученням йому поНеможливо не згадати й першоз величезними труднощами. Все дово- чесного знаку.
го начальника «Міжколгоспдорбуду»
дилося почи- Начальником ПМК
Н.Є.Міщенка і його першого помічнинати з нуля. був призначений М.В.
ка - механіка Ф.Д.Рудяшка. Їх справу
Через рік був Лизенко, а потім В.Л.
продовжили керівники П.Ф.Солошенко,
п р и й н я т и й Дуденко. Після його
І.Ф.Лобач, М.Ф.Заїка, О.Й.Пундор. Скана роботу на переходу на посаду
жемо й про чудову бригаду на чолі з
посаду голов- заступника
голови Д.Ф.Каракатиця (в центрі) зі своєю бригадою під час обідньої перерви П.Д.Заїкою, кавалерів Ордена «Знак поного інженера райвиконкому,
нашани» О.Г.Ведмеденка і В.М.Хідоряна.
М . І . С о к и р - чальником ПМК був призначений здіб- будинок та 16-ти квартирний будинок, Одразу після закінчення школи розпочако. В цій ор- ний, досвідчений інженер-будівельник будівлю пожежної частини в Білокураки- ла свою трудову діяльність і присвятила
ганізації був В.С.Ліннік.
ному та адміністративну будівлю Білоку- все трудове життя будівництву - 40 років
підібраний
«Райсільгоспкомунгосп» був утворе- ракинської дільниці «Новопсковміжрай- -Т.Н.Прасол.
чудовий кістяк ний на раді колгоспів у 1965 році. На газ».
Всі ці люди та багато інших відбудуб р и г а д и р і в : посаді начальника цієї організації був
Варто згадати й кранівника М.В.Ку- вали наше селище. Саме завдяки ним
Д.Ф.Каракатищова, постачальника М.Ф. воно має такі чудові будівлі.
ця, який за веБондаренка, слюсаря Ф.А.
Зараз галузь будівництва розвиваєтьликі заслуги в
Холошевського,
муляра ся не такими темпами, як раніше. Хоча
капітальному
М.І.Сімутенкова.
Вагомий зараз і у нашому районі не працюють
буд і в н и ц т в і
внесок у будівництво госпо- вищезазначені будівельні організації,
Микола Порфирович
був нагороддарським способом в сільго- проте, на окремих об’єктах трудятьЧередниченко
жений
меспформуваннях
внесли ся будівельні бригади, які здійснюють
даллю «За трудову доблесть», срібною
інженери з будівництва та ви- повний комплекс необхідних робіт з мемедаллю ВДНГ, а також йому було приробники робіт Л.К.Веснянцев, тою забезпечення потреб місцевого насвоєно звання «Заслужений будівельМ.І.Олійник,
В.І.Зосименко, селення.
ник». Також інші бригадири: Г.М.Крупов,
П.Т.М’ясників, І.О.Ставицький.
За матеріалами «ЖБ»
В.М.Шуть, П.П.Васильєв. За сім років
Продовжують справу своїх
свого існування ця організація побудупопередників - колег-будівельПримітка: в даній статті використано
вала: 48 тваринницьких приміщень та
ників ТОВ «Білокуракинский
Директор радгоспу «Ленінський» І.Д.Давидов, перший
30 виробничих, а також 4 клуби, З шкобудівельник» (директор О.О. матеріали із книги Пекалєва І.Ф. «Истоли, 5 дитячих ясел - всього 116 об’єктів. секретар райкома партії А.В.Рева, гоовний інженер ПМК-154 Гладченко), ТОВ «Білновбуд». ки капитального строительства», 2004
За високі виробничі показники голова та М.В.Лизенко, майстер ПМК-154 С.С.Васильєв, прораб ПМКВарто також відзначити му- рік
154 А.Ф.Радомський на будівництві житлового будинку.
колектив «Міжколгоспбуду» в 1967 році
лярів В.О.Серебрянського, І.І.
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Взаємодія Білокуракинського
Районного центру зайнятості з роботодавцями

Важливою умовою підтримки стабільної ситуації на ринку праці Білокуракинського району є тісна взаємодія та чітка
організація роботи Білокуракинського
районного центру зайнятості з роботодавцями.

Білокуракинський районний центр зайнятості удосконалює відпрацьовані та
впроваджує нові форми співпраці з роботодавцями. Відвідування підприємств
є одним з дієвих методів налагодження
партнерських стосунків та тісної співпраці між роботодавцями та центром
зайнятості.
Так 03 серпня 2018 року начальник
відділу взаємодії з роботодавцями
центру зайнятості Світлана Філоненко
відвідала ТОВ «Білокуракинський хлібозавод». Під час відвідування директор
підприємства Жанна Тарасова ознайомила з діяльністю свого підприємства,
обсягами та видами продукції, переліком професій та спеціальностей, які
використовуються у виробничій діяль-

ності, а також проінформувала про поточну та перспективну кадрову потребу
підприємства .
З центром зайнятості ТОВ «Білокуракинський хлібозавод» пов’язують давні
партнерські стосунки, мета яких не лише
укомплектування вільних робочих місць,
а й набуття практичних навиків майбутніми працівниками шляхом організації
стажування безпосередньо на робочих
місцях, проведення тимчасових робіт з
залученням незайнятих громадян, працевлаштування безробітних на робочі
місця. Підводячи підсумки зустрічі керівники домовилися про подальшу співпрацю у напрямку поліпшення ситуації
на ринку праці району.
Білокуракинський РЦЗ

Знайди роботу своєї мрії
10 серпня, п’ятниця, і вже по традиції,
спеціалісти Білокуракинського районного центру зайнятості виходять на вулиці
районного центру з акцією «Знайди роботу своєї мрії». Жителям Білокуракинського району була надана вичерпна
інформація про можливість навчання,
перенавчання, підвищення кваліфікації, графіки формування груп, перелік
професій, за якими здійснює навчання служба зайнятості, про вакансії, на
які вони можуть бути працевлаштовані,
контактні телефони підприємств, а також вся додаткова інформація яка необ-

хідна для їх подальшого працевлаштування.
Також була надана інформація про
можливості пошуку роботи через мережу Інтернет www.dcz.gov.ua, як користуватись електронною чергою при
бажанні записатися на прийом до
будь-якого профільного фахівця не
відвідуючи центр зайнятості.
Жителі Білокуракинського району вже
звикли, що корисну для них інформацію районного центру безпосередньо у
та відповіді на запитання вони можуть спеціалістів під час акції «Знайди робоотримати не лише в центрі зайнятості, ту своєї мрії».
Білокуракинський РЦЗ
а і щоп’ятниці на головних вулицях

Навчайтеся – життя зробить усе інше

Професійне навчання населення в
Україні є актуальною державною проблемою. Важлива роль у вирішені цієї
проблеми належить і Державній службі
зайнятості, де одним із пріоритетних
напрямків роботи є професійне навчання, перенавчання та підвищення
кваліфікації безробітних. Цей напрямок
роботи з безробітними громадянами
має на меті прискорене набуття навичок, необхідних для виконання певної
роботи чи групи робіт і спрямовані на
розвиток трудових ресурсів; забезпечення продуктивної, вільно обраної зайнятості громадян; посилення соціальної
захищеності безробітних за допомогою
підвищення росту професійної майстерності, професійної мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці.
Для навчання зареєстрованих безробітних використовується база Центрів
професійно-технічної освіти державної
служби зайнятості України (ЦПТО). В

Україні діє 11 таких центрів, що оснащені новим сучасним обладнанням
та новітніми технологіями. Навчання в
них здійснюється за широким спектром
робітничих професій. Серед них професії деревообробної, металообробної
та будівельної галузей, сфери побутового обслуговування населення і торгівлі,
сільського господарства, туристичної
сфери, готельного господарства, ресторанної справи, відродженню професій
народних промислів. З метою виявлення здібностей, можливостей та інших
чинників, що впливають на вибір або
зміну професії та виду трудової діяльності, центрами зайнятості безробітним надаються послуги з професійної
орієнтації. Найбільше безробітних з нашої області навчається в Луганському,
Одеському, Рівненському, Харківському
ЦПТО та в закладах освіти Луганської
області. Для навчання безробітних використовуються кошти Фонду загально-

Стажування на робочому місці –
перспектива працевлаштування

Однією із перспективних і привабливих форм підвищення кваліфікації як
для безробітних, так і для роботодавців,
є стажування на робочому місці. Для
роботодавця – це найкращий спосіб
задовольнити потребу в робочій силі
кваліфікованими кадрами, а для безробітного – можливість відновлення

своїх трудових навичок, адаптування
до нових умов та ефективного працевлаштування.
Якщо безробітний не має достатніх
професійних навиків або досвіду, служба зайнятості організовує його стажування безпосередньо на підприємстві.
За час такого стажування особа зі ста-

Веб-портал Пенсійного фонду України
постійно вдосконалює кількість та якість
електронних послуг для користувачів.
З недавнього часу з’явилась можливість підключити послугу СМС-інформування. За наявності такої послуги
особа може отримувати СМС-повідомлення про стан призначення чи перерахунку пенсії, сплату роботодавцем
єдиного внеску, зарахування страхового
стажу.
Щоб підключити цю послугу, можна особисто з’явитися до будь-якого
органу Пенсійного фонду, пред’явити

посвідчення особи - паспорт та ідентифікаційний код і написати заяву. Або
скористатися
електронно-цифровим
підписом і налаштувати послугу самостійно. Ввійшовши в особистий кабінет,
вибрати розділ «Налаштування», а в
ньому вкладку «Дистанційне інформування». Проставити позначку біля
надпису «Надаю згоду на отримання
СМС-повідомлень від ПФУ на номер
мого мобільного телефону» і в полі поруч вказати свій номер мобільного телефону.
Також з’явилась зручна можливість
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Нелегальній міграції
– Stop!

Україна як транзитна країна завжди
притягувала до себе емігрантів своїми лояльними законами, привітними
українцями та помірним кліматом. Тож
українці завжди раді гостям, готові допомогти біженцям, відкриті для тих, хто
хоче отримати українське громадянство.
Та не всі іноземці, які проживають,
навчаються та ведуть бізнес в Україні
дотримуються законів країни, яка їх гостинно прийняла. А після ратифікації
Україною положення про реадмісію,
державою було взято на себе зобов’язання перед європейськими партнерами про контроль над нелегальною
міграцією. В протилежному випадку
українська сторона бере на себе всі витрати з видворення за межі країни нелегалів, які все-таки змогли проникнути
через державний кордон України.
2018 року в період з 26 липня по 31
серпня на території України проводиться
вже традиційна щорічна всеукраїнська
операція під умовною назвою «Мігрант».
Державна міграційна служба спільно з
Національною поліцією, Державною
прикордонною службою, Держпрацею,
місцевими органами влади проведе
перевірки серед підприємств, установ,
організацій, а також населення Білокуракинського району.
Звертаємося до громадян та керівників підприємств, установ, організацій
Білокуракинського району з проханням
повідомляти про факти нелегального
перебування іноземців та осіб без громадянства. Також повідомляємо, що в
разі виявлення відповідними органами фактів нелегального перебування
іноземців та осіб без громадянства, в
т. ч. їх проживання, працевлаштування,
громадяни та посадові особи нестимуть адміністративну та кримінальну
відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.

обов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття. Вартість навчання однієї особи
залежить від тривалості навчання та
професії і коливається в межах від 200
Н.ОПРИШКО, начальник
грн до 7 тис. грн.
Білокуракинського
РВ УДМС України
Переваги навчання у центрах пров Луганській області
фесійно-технічної: працевлаштування
за фахом; стислі терміни - навчання за
професією триває від 4 до 8 місяців;
фінансова підтримка слухачів - виплата матеріальної допомоги; проживання у комфортабельному гуртожитку;
використання у навчальному процесі
новітніх технологій; випускник отримує
свідоцтво державного зразка; сучасна
матеріально-технічна база; групова та
індивідуальна форми навчання; максимальне врахування вимог роботодавців. 10 серпня 2018 року на засіданні
комісії з питань захисту прав дітей БілоЧекаємо слухачів на навчання.
Л.НІКІФОРОВА, начальник відділу куракинської райдержадміністрації, яке
активної підтримки безробітних відбулося під головуванням заступниБілокуракинського РЦЗ ка голови райдержадміністрації Наталії
Вервейко було розглянуте питання про
тусом безробітного вдосконалює свої надання статусу дитини, яка пострапрофесійні якості, адаптується на май- ждала внаслідок воєнних дій та збройбутньому місці праці до умов виконання них конфліктів.
робіт, до обладнання, технології та ко- Начальник служби у справах дітей Налективу.
таля Малик повідомила присутніх, що
Цими днями спеціалісти Білокура- відповідно до Постанови КМУ від 5 квіткинського районного центру зайнятості ня 2017року №268 «Про затвердження
відвідали міні маркет «Кошик», де про- Порядку надання статусу дитини, яка
ходять стажування безробітні з перспек- постраждала внаслідок воєнних дій та
тивою подальшого працевлаштування. збройних конфліктів» до райдержадБілокуракинський РЦЗ міністрації на цей час надійшло 18 заяв
щодо надання відповідного статусу. Всі
діти, стосовно яких надійшли заяви від
їх законних представників та особи, які
отримати довідку з Пенсійного фонду, під час здійснення антитерористичної
не приходячи до управління. Викори- операції не досягли 18 років, що звернустовуючи електронно-цифровий підпис, лися самостійно, мають право на отриможна замовити довідку про доходи з мання статусу з підстави психологічноQR-кодом, яку необхідно роздрукувати, го насильства внаслідок проживання в
і використовувати для надання в дер- умовах воєнних дій, тимчасової окупації,
жавні установи, в тому числі і для отри- внутрішнього переміщення та залишенмання субсидії.
ня свого місця проживання.
Перелік електронних послуг Веб-пор- За результатами розгляду звернень
талу постійно розширюється, слідкуйте прийнято рішення комісії щодо доцільза новинами на порталі разом з нами.
ності надання статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройК.Білан, начальник відділу Управління них конфліктів всім 18 заявникам.

Надання статусу
дітей, які
постраждали
внаслідок воєнних
дій та збройних
конфліктів

Нове на веб-порталі Пенсійного фонду України

ПФ в Білокуракинському районі

За матеріалами Білокуракинської РДА
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Родинне коло: день села відсвяткувала Бунчуківка

Святкування Дня села у Бунчуківці
збирає всі сім’ї, друзів, кумів, однокласників, всіх, хто село називає рідним домом. Тож літнього, сонячного дня всі місцеві та гості з інших населених пунктів
зійшлися до сільського Будинку культури у велике родинне коло, де у фойє
на всіх чекала фотовиставка місцевого
фотографа Олексія Бояркіна під назвою
«Гріє душу село, моє рідне село». А також працівники Бунчуківського СБК підготували фотовиставку у вигляді дерева
з назвою «Моє село - моя родина».
Настав час займати місця і насолоджуватись святковим видовищем. Концертну програму відкрили ведучі Ольга Забайрачна та Галина Грицай, які
запросили на сцену почесних гостей:
голову Білокуракинської ОТГ Сергія
Сірика, начальника відділу культури
Білокуракинської ОТГ Володимира
Аполлонова та господарку свята, старосту села Бунчуківка Людмилу Коробку.
Вони побажали усім мирного неба, благополуччя, достатку та гарного настрою.
Сергій Іванович разом з Володимиром
Володимировичем вручили грамоту з
нагоди святкування 50-річного ювілею
Бунчуківського СБК за плідну працю,

вагомий особистий внесок у розвиток
та пропаганду національного мистецтва,
народних звичаїв, традицій та обрядів
творчому колективу Бунчуківського СБК
та висловили вдячність за невтомну
працю, великий талант і покликання сіяти мудрість і радість, за любов до мешканців села та рідного краю, за відкриті
серця, які завжди наповнені співчуттям,
добротою і милою приємністю. Також на
заході були присутні начальник організаційного відділу Білокуракинської ОТГ
Тетяна Рогозян та провідний спеціаліст
з соціальної роботи Білокуракинської
ОТГ Ніна Ворочек.
Після офіційної частини зі сцени гостей
вітали місцеві артисти: Марія та Юлія
Забайрачні, Ліза Степанова, Каміла
Грицай, Ліза Носуля. Продовжили низку
музичних вітань Анжеліка Сінєльнікова
та Володимир Хоружий. Декілька запальних танців
продемонстрував
танцювальний колектив
«Грація».
В е д у ч і
розповіли
про
кожну
вулицю, які
є
окрасою
невеличкого
села.
Згадували
в святковий
день місцеву
майстриню Тетяну Брусенко, її вишиті
роботи впізнають не лише за межами
селища, а й району; найстаршу жительку території, якій виповнилося 92 роки,
М.С.Чорнуху, наголосили, що жінка і зараз виконує нелегку селянську роботу,
іскриться оптимізмом і надією.
Привітали цього дня й незмінну солістку Будинку культури та талановитого
педагога Світлану Трапєзнік, наймолодшу жительку Соломійку Галінську, багатодітну маму, яка виховує шістьох дітей,
Л.П.Бояркіну.
Особливі слова подяки та символічні

«Розвиток та адаптація дитини
в процесі виховання»
Центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді було організовано підтримуючий захід для батьків «Розвиток
та адаптація дитини в процесі виховання» для прийомних сімей, дитячого
будинку сімейного типу. Ведучі заходу,
запрошені спеціалісти громадської організації «Центр підтримки громади»
- Надія Шевченко (психолог) та Тетяна
Матвєєва (юрист). Під час заходу бать-

ки дізналися про «Вікові періоди розвитку дитини» (авторське дослідження Тетяни Соловйової). Учасниці розглянули
стилі виховання і виконували вправи на
розуміння своїх дітей. Також була розкрита тема, як саме батьки можуть практично допомогти в адаптації своїм дітям
згідно вікової періодизації. Юристом
було проінформовано батьків щодо
їх прав та обов’язків відносно дітей з

Засідання
координаційної ради

«Соціальне таксі»

У
Білокуракинській
райдержадміністрації відбулося засідання Координаційної ради з питань відпочинку
та оздоровлення дітей та підлітків під
головуванням заступника голови РДА
Наталії Вервейко та членів Координаційної ради. На засіданні розглядалися питання перебігу літньої дитячої
оздоровчої кампанії 2018 року. В ході
засідання було вирішено активізувати
роботу з оздоровлення дітей влітку цього року та скоординувати роботу структурних підрозділів райдержадміністрації
та організацій району, які залучені до
проведення літньої оздоровчої кампанії
2018 року, для більш повного охоплення
оздоровленням та відпочинком дітей та
учнівської молоді. Основну увагу члени
Координаційної ради приділили обговоренню фінансових ресурсів щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку
дітей і підлітків пільгових категорій.
Білокуракинська РДА

подарунки вручили робітникам з громадських робіт, які з весни до пізньої осені
піклуються про чистоту села: Зінаїді Бабак, Юлії Васильченко, Олексію Долженку, Івану Кисілю, Людмилі Кушнарьовій,
Жанні Носулі, Олексію Щербаку. Також
грамоти було вручено господарям найкращих дворів: Сергію Кисілю, Наталі
Кононенко,
Ользі
Давидовій, Галині
Коробці, Марії
Грицай,
Вірі
Чорнусі,
Любов Фещенко,
Ніні Щербак,
Тамарі
Бунчужній,
Людмилі
Носулі,
Наталі
Грековій, Тетяні
Кисіль,
Ніні
Трапєзнік, Віті
Вітер, Катерині Горбенко та Володимиру Запорожець. Слід зазначити, що
активну участь у житті села беруть: багатодітні родини Юрія і Жанни Носуль,
Олега і Ольги Забайрачних та молоді
сім’ї Віталія та Ірини Дашевських, Дмитра і Марини Старченків, Сергія та Ірини
Сидоренків, Олексія і Валентини Долженків.
Ведучі розповіли присутнім, що Козинка - це адміністративний центр села
Бунчуківка. Тут знаходяться поштове
відділення,
фельдшерсько-акушерський пункт, старостинський округ Білокуракинської селищної ради, магазин. А
влітку 1968 року були завершені всі будівельні роботи і гостинно відкрив двері

словом згадали жителів села Грицаївка.
Після концертної програми на вулиці
свято продовжилося розіграшом безпрограшної лотереї. Для дітлахів була
представлена ціла низка розваг: батути, дитячий атракціон «Риболовля», гра
«Angry Birds» та інші. Всі бажаючі пригощалися безкоштовною кашею. Також
на свято завітав Іван Іванович з пінною
вечіркою та гучною дискотекою. Весь
час за порядком слідкували представники Білокуракинського відділу поліції
ГУНП в Луганській області.
Наостанок хотілося б відзначити спонсорів, які надали допомогу у підготовці
вищезазначеного свята: СТОВ «Україна», СФГ «Агродар», громадяни, які займаються індивідуальним обробітком
землі, Віктор Перепічай, Валерій Вітер,
Анатолій Грицай, Ігор Грицай.
Юлія МАЛЮК

прийомних родин та родини, які мають
дитячий будинок сімейного типу. Також
двом родинам надані індивідуальні послуги психолога та юриста. По закінченню дійшли до висновку, що на розвиток
дитини, формування її майбутнього сценарію та стратегії поведінки першочерговий вплив має сім’я. За результатами
аналізу анкет зворотного зв’язку захід
був оцінений як «дуже добре».
І.АПОЛЛОНОВА,
директор Білокуракинського
РЦСССДМ

Джура-Прикордонник-2018

Незабаром у Білокуракиному Згідно
Наказу Міністерства соціальної політики України №1022 від 17 липня 2018 р.
«Про забезпечення спеціально обладнаним автомобілем для перевезення осіб
з інвалідністю та дітей з інвалідністю,
які мають порушення опорно-рухового
апарату» будуть забезпечені спеціально обладнаними автомобілями для перевезення осіб з інвалідністю та дітей
з інвалідністю, які мають порушення
опорно-рухового апарату, служби з перевезення у порядку черговості за датами подання документів до Міністерства
соціальної політики та в межах бюджетних призначень згідно з переліком,
до якого увійшла Служба «Соціальне
таксі», утворена у складі комунальної
установи «Центр надання соціальних
послуг» Білокуракинської селищної територіальної громади.

12 серпня відбулося урочисте відкриття всеукраїнського вишколу Мінмолодьспорту і Держприкордонслужби
Джура-Прикордонник 2018 у Великих
Мостах на Львівщині. Білокуракинський
район представляють рій «СічовіСтрільці» (Лозно-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ
ст.) та рій «Добрі справи» (Нещеретівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).
Всеукраїнський вишкіл триватиме з
12 по 18 серпня. У ньому візьме участь
460 осіб з прикордонних районів (18 областей) і районів, через які проходить
розмежувальна лінія з окупованими і
За матеріалами спільноти: непідконтрольними районами.
Білокуракинська РДА

новий сільський Будинок культури, хто
гарно рахує, то в цьому році місцева
установа культурного розвитку святкує
своє 50-річчя. Півстоліття на цій сцені
проходять концерти, тут проводить своє
дозвілля молодь, а для всіх любителів
літератури працює бібліотека. Добрим

Білокуракинська РДА

Перевірка електросирен
в Білокуракине

Згідно Плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2018
рік здійснюватиметься щомісячна технічна перевірка регіональної системи
централізованого оповіщення із запуском електросирен в навчальних цілях.
15 серпня 2018 року з 13:45 до 14:00
в смт Білокуракине буде здійснюватися перевірка технічного стану системи
централізованого оповіщення району із
запуском електросирени, звучання якої
є сигналом цивільного захисту «Увага
всім!».
Оскільки це є планова технічна перевірка засобів оповіщення населення,
то мешканці району повинні зберігати
спокій та займатися повсякденними
справами.
Основна мета подібної перевірки –
визначення працездатності районної
та обласної системи централізованого
оповіщення, яка створена для своєчасного інформування населення про
загрозу і виникнення надзвичайної ситуації в Луганській області, а також відпрацювання дій населення за сигналами
оповіщення цивільного захисту.
Білокуракинська РДА

11.08.2018 р. №13
Престольне свято в
храмі прп. Серафима
Саровського

1 серпня 2017 року, в день 115-річчя
прославлення в лику святих преподобного Серафима Саровського, чудотворця, в храмі в селі Паньківка Білокуракинського району відбулися урочистості
Престольного свята.
Архімандрит Володимир (Могильний),
настоятель Свято-Тихонівського храму
смт Білокуракине, благочинний Білокуракинського церковного округу, очолив
Божественну Літургію. Йому співслужили ієрей Роман Карцев і ієрей Валерій
Журавель.

Білокуракинський портал
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Свято пророка Божого Іллі в селі Цілуйкове

2 серпня 2017 року, в день пам’яті
пророка Божого Іллі в Свято-Іллінському храмі села Цілуйкове Білокуракинського району відбулися урочистості. Їх
учасниками стали представники духовенства і монашества Білокуракинського церковного округу, парафіяни цього
храму, паломники з інших населених
пунктів Білокуракинського району.
В урочистостях взяв участь народний
депутат України IV скликання М.М. Гапочка - організатор цього чудесного храму.
Урочистості в цьому храмі почалися в

водосвятного молебню з акафістом на
честь пророка Іллі.
Під дзвін дзвонів всі зайшли в храм,
милуючись його красою і величчю. До
початку богослужіння кожен учасник
великого торжества міг оглянути храм,
поклонитися іконам своїх небесних покровителів, поставити свічки, подати на
службу записки за здоров’я та за упокій
своїх родичів.
Архімандрит Володимир (Могильний) благочинний Білокуракинського церковного округу очолив Божественну Літургію. Йому співслужили: ієромонах Тихон
(Муравйов), протоієрей Віталій Моргу-

нов, протоієрей Сергій Шевцов, ієрей
Роман Карцев, ієрей Валерій Журавель,
ієрей Андрій Миронюк, ієрей Георгій Закусович.
Після Літургії відбувся Хресний хід
навколо храму з хоругвами, іконами,
співами. Після цього архімандрит Володимир (Могильний) звернувся до
присутніх, що моляться зі словами проповіді. Зі словами привітання до учасників свята звернувся і М.М. Гапочка.
Закінчилося Престольне свято спільною трапезою, приготовленою гостинними господарями.
Прес-служба Свято-Тихонівського
храму смт Білокуракине

Свято ікони Божої матері «Всіх
скорботних радість» в селі Олександропіль

Після Літургії був звершений Хресний
хід навколо храму. Духовенство та чернецтво, парафіяни храму, паломники з
іконами, читанням Євангелія та співами
пройшли навколо духовної обителі.
На завершення Престольного торжества архімандрит Володимир (Могильний) привітав молільників з днем пам’яті
преподобного Серафима Саровського і
звернувся до віруючих зі словом повчання на основі житія святого.
Велике свято завершився спільною
трапезою.

5 серпня 2018 року, в день ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість»
відбулося престольне торжество в Свято-Скорбященському храмі села Олександропіль Білокуракинського району.
Благочинний Білокуракинського церковного округу і настоятель нині тезоіменитого храму архімандрит Владимир
(Могильний) виконав святковий молебень і очолив Божественну Літургію.
Прес-служба Свято-Тихонівського
У храмі молилися не тільки прихожани
храму смт Білокуракине села Олександропіль, але і паломники з

Розроблено довідник про центри надання
адміністративних послуг Луганської області

Мета – донести інформацію про центри до споживачів адміністративних
послуг – як громадян, так і суб’єктів
господарювання, та популяризувати
діяльність центрів.
У довіднику про ЦНАПи увійшла інформація про контактні дані, режим роботи центрів тощо.
Слід зазначити, що державна політика
у сфері надання адміністративних послуг базується на принципах професійності, відкритості, своєчасності, доступності, зручності, отримання максимуму
адміністративних послуг в одному місці,
надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.
Наближення адміністративних послуг
до громадян та підвищення якості таких
послуг – один із основних пріоритетів
діяльності органів виконавчої влади та

місцевого самоврядування. Якісні та
доступні адміністративні послуги мають
стати результатом такої діяльності.
Виконавцем є Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації та центри надання
адміністративних послуг області.
З Довідником можна ознайомитися на офіційному сайті облдержадміністрації на платформі Корисні посилання – Зручно.INVESTBASE: http://
loga.gov.ua/sites/default/files/dovidnik_
cnap_2018_19072018.pdf
Або на сторінці Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, в розділі
Адміністративні послуги – Про центри
надання адміністративних послуг: http://
loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/
dsystem/info

інших храмів району.
За Божественною Літургією були піднесені сугубі молитви про Святу Церкву
і про мир у Вітчизні нашій.
Урочистим завершенням великого
свята став Хресний хід, який очолили
архімандрит Володимир і протоієрей
Віталій Моргунов, настоятель храму
преподобного Олександра Свірського
смт Лозно-Олександрівка. Особливу
радість і радість у всіх його учасників
викликали чудові моменти окроплення
святою водою храму і людей під хвилюючий спів хористів і духовенства.
Після відпусту було оголошено звернення єпископату Української Православної Церкви з нагоди 1030-річчя то-Скорбященського храму.
Хрещення Русі. Після чого отець Воло- За доброю традицією престольне свядимир привітав усіх з престольним свя- то закінчилося загальною трапезою.
Прес-служба Свято-Тихонівського
том, подякував за молитви і підтримку
храму смт Білокуракине
в непростій справі відродження Свя-

АНАЛОГОВЕ МОВЛЕННЯ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА ЛУГАНЩИНІ

Відносно збереження аналогового
мовлення у зоні проведення операції
Об’єднаних сил Луганська облдержадміністрація звернулася до Кабінету
Міністрів України. Про це розповів директор Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації Олександр
Костенко, коментуючи впровадження
Плану використання радіочастотного
ресурсу України, згідно з яким відключення аналогового телебачення розпочалося 31 липня з Києва та Кіровоградської області, а з 31 серпня відбудеться
по всій Україні. «До нас прислухалися
і на сьогодні прийнято рішення, що як
мінімум до кінця 2018 року аналогові передавачі в Луганській та Донецькій областях не вимикатимуть», - наголосив
він. Як зазначив Олександр Костенко,
За матеріалами Білокуракинської РДА у Луганській та Донецькій областях, де

Видача гуманітарної допомоги

В приміщенні клубу «Ветеран» смт
Білокуракине 13 серпня Білокуракинською районною організацією Товариства Червоного Хреста України Луганської області здійснювалася видача
гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, багатодітним та
малозабезпеченим сім’ям. Напередодні
нового навчального року було вручено
взуття, куртки, шкільне приладдя, ковдри. В рамках даної акції допомогу отримали близько 10 родин.

тривають бойові дії, необхідно постійно
тримати зв’язок з українцями, які наразі
проживають по той бік лінії розмежування. Слід пам’ятати, що сьогодні більшість населення територій, прилеглих
до лінії розмежування, має застарілу
техніку та наразі не забезпечена засобами приймання цифрового сигналу.
Водночас, на тимчасово непідконтрольну територію здійснюється аналогове
українське телемовлення передавачем
потужністю 5 кВт, рівнопотужні передавачі мовлять й з непідконтрольної
частини області. Крім того, Департаментом масових комунікацій вже підготовлене обґрунтування відносно того,
щоб залишити аналогове мовлення на
Луганщині до завершення ООС.
За матеріалами Білокуракинської РДА

Підготовка до Дня Незалежності

14 серпня голова Білокуракинскьої
райдержадміністрації Сергій Іванюченко
провів засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення в районі
заходів до Дня Державного Прапора
України та 27-ої річниці незалежності
України. В ході засідання обговорено
деталі проведення урочистостей 23-24
серпня, обов’язки різних служб, які безпосередньо відповідають за організацію
свята. Зокрема, було наголошено на необхідності приведення в належний стан
державних прапорів на установах та
Білокуракинська РДА організаціях району, патріотично-свят-

ковому оформленню населених пунктів.
В рамках затвердженого плану заходів
передбачається урочисте підняття Прапору України, флешмоби за участю
школярів, нагородження кращих працівників району, вручення паспортів молодим громадянам України, спартакіада
«Спортивне село». 24 серпня відбудуться урочисті збори та масові гуляння. За
підсумками обговорення прийнято відповідні рішення та дано ряд доручень
відповідальним виконавцям.
Білокуракинська РДА
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ОТАКЕ КАЖУТЬ У НАС
В БІЛОКУРАКИНЕ...

Концерт студії «Квартал 95»
на площі у Сєвєродонецьку!
Вхід вільний! БЕЗКОШТОВНО!!!

Великий святковий концерт студії
«Квартал 95» до Дня Незалежності
України відбудеться в суботу, 25 серпня,
на площі Перемоги у Сєвєродонецьку.
Початок о 19:00. Запрошуються жителі
та гості області.
Загалом 25 серпня в рамках обласних святкових заходів з 18:00 на площі
Перемоги почнуть працювати виставка-продаж сувенірної продукції майстрів народної творчості м. Сєвєродо-

нецьк «Зроблено з любов’ю та виставка
handmade-виробів «Символи державності».
На головній сцені міста відбудуться
урочистості до 27-ї річниці Незалежності України за участю Луганського
обласного академічного українського
музично-драматичного театру та професійних артистів.
Родзинкою свята стане виступ творчого колективу студії «Квартал 95».

31 серпня в Білокуракине - відкриття
торгового комплексу «Оаза»!
31 серпня о 18.00 годині в Білокуракине відбудеться офіційне відкриття торгівельного комплексу «Оаза» (територія колишнього Центрального ринку) - перетин вулиць Центральна, Слов’янська, Базарна.
Організатори обіцяють святкове концертне шоу за участю колективів із м.Сіверодонецьк, гарний настрій та смачні страви від мережі швидкого харчування «Шаверма». На свято запрошуються всі білокуракинці та гості селища!

Кажуть,
що
нещодавно
обікрали керівника
одного із сільгосппідприємств
в Білокуракине.
Вірніше, обікрали
офіс. Грабіжники взяли із сейфа близько
300 тис. грн. та кілька тисяч доларів. Також забрали 2 ноутбуки та кілька пляшок
із елітним спиртним, яке зберігалось в
кабінеті начальника (як же без цього?).
Вже за кілька днів грабіжників знайшли
(принаймні, так вважають). Але наша
доблесна поліція повернула власнику
лише 200 тис. грн. (100 тис. кудись безслідно зникло) та офісну техніку.
Кажуть, що цей директор сільгосппідприємства занадто жадібний і навіть не завжди платить своїм робочим
мінімальну зарплату, постійно жаліється, що у нього не вистачає грошей для
зарплати людям. От йому ці робочі і
віддячили - трішки спустошили сейф, в
якому, до речі, зберігалась готівка, яка
ніде по бухгалтерії не проходила. По
суті - це звичайні приховані кошти, які
(як кажуть) використовувались для необлікованих витрат (на хабарі місцевим
чиновникам, на нелегальні розрахунки
готівкою без оформлення бухгалтерських документів задля приховування податків), ну і звісно, як звичайна заначка
від дружини (для коханки).
Отаке кажуть у нас в Білокуракине... А
правда чи ні - хто зна...
Глас Народу

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

Нещодавно купив в центральній аптеці Білокуракине таблетки активованого вугілля. А вже вдома глянув - на
них стоїть дата придатності до 10.2017.
Це нормально взагалі? Продали через
10 місяців від кінця строку придатності.
Чи аптекарі вважають, що активоване
вугілля - це не ліки і нічого страшного,
якщо їх строк придатності вже минув?
Добре, що ці таблетки коштують недорого, не жалко викинути. Але сам винен.
Тепер іншого разу буду розумнішим і
відразу дивитися дату придатності. Але
якось воно гидко стає від усвідомлення
того, що навіть в аптеці тобі можуть підсунути непридатні таблетки, які вже давно варто було викинути. А якби це були
якісь дорогі ліки і більш небезпечніші,
ніж звичайне активоване вугілля?
Глас Народу

Найпопулярніші імена
для новонароджених в 2018 році
Міністерство юстиції України підготувало рейтинг найпопулярніших імен у
першому півріччі 2018 року!
Якщо хтось зараз переживає муки вибору імені для своєї дитини – ця замітка
вам у поміч!
Отже, найпопулярнішими іменами,
якими українці називали своїх новонароджених дітей у першому півріччі 2018
року, стали:
Жіночі: Софія, Анастасія, Анна, Вікторія, Марія, Вероніка, Злата, Поліна,
Єва, Мілана та Соломія.
Чоловічі: Олександр, Артем, Максим,
Богдан, Дмитро, Матвій, Владислав, Назар, Давид, Ілля, Андрій, Тимофій.
У Києві найпопулярнішими іменами
стали: Софія, Марія, Злата, Мілана, Артем, Максим, Дмитро та Олександр.

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

ПРО АПТЕКУ
ТА ТАБЛЕТКИ

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

Звичайно, крім традиційних імен,
українці вибирають своїм дітям і незвичні. Серед таких жіночих: Ігоріна, Златаслава, Вівіана, Версавія, Дейлін, Медея, Каталея, Она, Мілаша, Апполінарія,
Капітоліна, Хумора, Патриція, Забава,
Прінцеса, Стасинія, Весна, Шамама,
Італія, Андромеда, Ясновєда. Серед чоловічих: Златозар, Натаніель, Юнатан,
Яровіт, Бертран, Вінцеслав, Еліот-Леопольд, Бомонд, Миролюб, Ольгерд, Пересвіт, Метью, Рожден, Гамлет, Ратібор.
І не забувайте, що всій Україні діє послуга Мін’юсту з видачі свідоцтва про
народження дитини безпосередньо у
пологовому будинку. Нею можна скористатись у 472 медичних закладах. І це
вже зробили близько 334 тисяч батьків.
Олена Сукманова

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!

