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Небесно-золотий стяг – гордість держави

23 серпня в Білокуракине на площі ім.
Т. Шевченка відбувся урочистий захід,
присвячений Дню Державного Прапору України, ведучою якого була Євгенія
Білоус. Це свято встановлене в Україні
на державному рівні для вшанування багатовікової історії та українського
державотворення, державної символіки
Незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних
символів. 23 серпня 2004 року, український народ, усі ми, вперше святкували День Державного Прапору України.
Тобто ми стали свідками зародження
ще однієї, дуже важливої для політичного та національного єднання нашого
народу державної традиції. Відбулося
урочисте підняття Державного Прапору, яке здійснив начальник відділення
обліку та бронювання солдат-сержантів
Білокуракинсько-Троїцького об’єднаного військового комісаріату, майор, голова районної спілки ветеранів учасників
АТО Сергій Ушаков під Гімн України. З
повагою та найкращими побажаннями
виступили голова районної державної
адміністрації Сергій Іванюченко, голова районної ради Костянтин Бондаренко, заступник голови Білокуракинської
ОТГ Віктор Носуля, головний редактор
Бродівської районної газети «Голос
Відродження» Надія Забокрицька та
учень Білокуракинської ЗОШ №1 Владислав Третяк. Всі присутні хвилиною
мовчання вшанували пам’ять усіх героїв, які віддали життя за свободу, гідність та незалежність України.
Після цього відбулося нагородження
кращих працівників району. Так, подяками райдержадміністрації, районної ради

та Білокуракинської ОТГ за активну громадську діяльність, участь в заходах з
нагоди 80-річчя утворення Луганської
області та 27-ї річниці Незалежності
України були нагороджені: випускниця
Білокуракинської ЗОШ №1 Анна Ромасюк, директор Дем’янівського Будинку культури Вікторія Холоденко, керівник
танцювального колективу районного Будинку культури Ольга Лисиця, культорганізатор районного Будинку культури
Ніна Ланіна, народна майстриня Олександра Письменна, директор районного краєзнавчого музею Олена Чайка та
начальник відділу культури Білокуракинської ОТГ Володимир Аполлонов.
Почесною грамотою Голови правління
Пенсійного фонду України за сумлінну
працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків
була нагороджена Юлія Калініна.

У такий святковий день Анна Кострицька, Дарина Ляшко та Володимир
Гнатенко стали громадянами України,
незалежної вільної держави зі своєю
мовою, зі своїми законами і кордонами,
отримавши ID-картки. А також цього дня
привітали родини Плющів та Хмеленків
з народженням діточок. Відбулося вручення свідоцтва про народження, було
зазначено, що 20 серпня у родині Хмеленків народився син Даниїл, а 21 серпня у родині Плющів - донька Вероніка.
На завершення заходу присутні пройшли колоною до пам’ятника Тарасу Шевченку, де відбулося покладання квітів.
Сьогодні Державний прапор постійно
майорить на будинках Президії Верховної Ради України, резиденції Президента
України, його представників в областях
і районах, Кабінету міністрів України, у
святкові дні - на будинках міністерств та
відомств, інших державних та громадських організацій. Синьо-жовтий Державний прапор України піднімається при
відкритті міжнародних конференцій, під
час офіційних церемоній, при врученні
міжнародних спортивних призів. Наш
Прапор тріпотить на вершинах Гімалаїв,
на Ельбрусі і Кіліманджаро.
За матеріалами «ЖБ»

Наші земляки стали учасниками
«Джура-прикордонник 2018»

У Кінологічному навчальному центрі
Львівського прикордонного загону пройшов Всеукраїнський вишкіл «Джура-прикордонник», присвячений 100-річчю
відродження української державності та
100-річчю утворення Окремого корпусу
кордонної охорони УНР. У військово-патріотичних заходах взяли участь понад
чотири сотні школярів з 54 прикордонних районів України.
Унікальність вишколу полягає у раціональній системі національного та військово-патріотичного виховання молоді з
усіх прикордонних областей, зокрема й
тих, що знаходяться на так званій лінії
розмежування. Програма сприяє формуванню здорового способу життя, а
також підвищує інтерес молоді до військової служби. Вишкіл навчає діяти в
команді і розвиває відповідальність за
спільну справу.
Протягом тижня учнівські сотні гуртувалися в єдину велику родину. Жили за
чітким графіком, що передбачав ранкові та вечірні руханки (зарядки) і кола
(зібрання). Для вчителів проводили
семінари, а для учнів - пізнавальні вікторини.
За час перебування у Кінологічному
центрі прикордонники продемонстрували юним «джурам» новітні зразки зброї
та техніки, що є на озброєнні Держприкордонслужби. З особливим інтересом
діти здобували практичні навички слідознавства, топографічного орієнтування і
тактичної медицини. Учасники вчилися
стріляти з бойової зброї та метати ручні
осколкові гранати.
Своєрідною родзинкою вишколу була
гра із застосуванням ручної пневматичної зброї (маркерів) - пейнтбол, де
«джури» опановували навички роботи в
команді.
Прикордонники
продемонстрували
учням процедуру огляду автомобілів та
процес перевірки паспортів.

Молодь випробувала себе і у «Тереновій грі» - змаганнях формату таборування. Ця гра складалася з фізичного,
інтелектуального та творчого етапів. У
грі беруть участь дві команди, кожна з
яких отримує нарукавні пов’язки, що
символізують життя. Відповідно до специфіки заходу, команди розіграли цікаву
ситуацію - змагалися «прикордонники»
та «контрабандисти». Відповідно до назви у кожного було своє завдання. «Контрабандисти» мали непомітно пройти
через кордон, а «прикордонники» не
допустити цього і виявити контрабанду.
Це було цікаво й інформативно. До речі,
перемогу здобули сили добра - «прикордонники».
Церемонія закриття Всеукраїнського
вишколу «Джура-прикордонник 2018»
відбулася у м. Великі Мости на Львівщині. Участь у заході взяли Міністр
молоді та спорту України Ігор Жданов,
заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук,
представники Державної прикордонної
служби. Гості та учасники свята у своїх
промовах наголошували на важливості
проведення даного заходу у військово-патріотичному вихованні молоді.
Тож за 7 днів перебування на Львівщині, рої з Білокуракинщини пройшли практичну підготовку до виконання
обов’язку із захисту незалежності та
територіальної цілісності України, а
також відпрацювали військові навики.
Захід завершився урочистою ходою
колон майже п’яти сотень учасників вулицями Львова: від пам’ятника Андрію
Шептицькому до пам’ятника Степану
Бандері. Прапор вишколу було передано представникові Одеської облдержадміністрації для продовження естафети
та проведення Всеукраїнського вишколу
«Джура-прикордонник 2019». Кожен з
учасників цього заходу отримав пам’ятні нагороди від Міністерства молоді та
спорту України, Львівської обласної
державної адміністрації і Державної
прикордонної служби України. Білокуракинщину представляли діти Лозно-Олександрівської та Нещеретівської ЗОШ
та керівники М.Я.Пономаренко, Д.С.Дерев’янко, О.Д.Шостак, В.Є.Крамарєв.
На завершення вишколу для усіх присутніх виступив Академічний ансамбль
пісні і танцю Державної прикордонної
служби України.
За матеріалами «ЖБ»
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Правда
переможе!

Білокуракинський портал
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Україна – єдина і вільна! Білокуракинщина
відзначила День Незалежності України
колектив «Конфеті-денс». Їх запальний
танок «Кольорова країна» викликав
бурю аплодисментів від присутніх. Також пісенні композиції демонстрували
народний ансамбль народної пісні «Золота осінь», Анастасія Лисиця, Катерина Уманцева, Валерія Сінєльнікова,
Ольга Лисиця, Євгенія Білоус, Галина
Пєкалєва та вокальний ансамбль «Гарний настрій».
Для слів привітань на сцену було за24 серпня 1991 року, продовжуючи ти- прошено голову райдержадміністрації
сячолітню традицію державотворення в Сергія Іванюченка та голову Бродівської
Україні, Верховна Рада Української Соціалістичної Республіки урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної української держави
- України. З того часу весь український
народ відзначає державне свято - День
Незалежності.
Цього урочистого дня жителі нашого
району зібралися на площі ім. Т.Шевченка смт Білокуракине аби вшанувати
себе та особливу для країни дату - її
День народження.
районної ради Євгена Шведа. Вони скаРозпочала захід ведуча Ніна Ланіна, зали, що ця визначна дата навіки увійяка запросила на сцену танцювальний шла в історію молодої держави золотою
сторінкою її біографії, започаткувавши
нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного
відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення. Цей день є результатом тисячолітньої боротьби українського народу
за право мати свою державу. А також
Сергій Іванович та Євген Васильович
наголосили, що ця боротьба триває і

Дійсно, цей звичайний юнак з районного
центру Марківка має унікальний вокальний талант. Наприкінці виступу гостя голова райдержадміністрації викликав на
сцену його матусю та бабусю, подякував
їм за такого чудового, вихованого молодика. А йому, в свою чергу, на згадку подарував картину та символічну фінансову підтримку.
Українська пісня та українське слово
творчо і натхненно звучало з уст учасників художньої самодіяльності. Люди
відпочивали, підспівували та танцювали. До речі, на площі Т. Шевченка були
розташовані ігрові майданчики, де дітлахи та й дорослі могли собі знайти
донині. Сьогодні перед Україною та її цікаві розваги - пострибати на батутах,
громадянами постають великі випробування, які покажуть могутність та силу
нашого народу. Народу, який сам одягає
та годує армію, який віддає свій прекрасний цвіт для оборони цілісності нашої держави.
Сьогодні наш народ плаче, хоронячи
найкращих синів, а материнські очі не
висихають від сліз. Перш за все поважні
гості побажали миру та спокою на нашій
землі. Потім всі присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв.
Родзинкою концертної програми став пограти в цікаві ігри та багато іншого.
виступ лауреата всеукраїнських та між- Україна - це наша земля, рідний край,
народних конкурсів Олексія Фатєєва. наша країна з багатовіковою історією,
мальовничою природою, чарівною піснею, і, зрозуміло, мудрими, талановитими людьми. Це велика держава і живуть
у ній різні люди. І всі вони знайшли у нашому краї свою батьківщину. Зараз же
нові часи, нові завдання, нові вимоги...
Незалежність України дає можливість
кожному з нас стати справжнім господарем своєї землі.
За матеріалами «ЖБ»

Відзначили 355-річчя села Олексіївка

Традиція святкування Дня села побутує чи не у кожному населеному пункті
України. Гарного літнього дня масові народні гуляння були у мальовничому селі
Олексіївка Білокуракинської ОТГ. Розпочалося свято урочистим відкриттям
містка, яке має стратегічне значення, бо
з’єднує два села - Олексіївку з Паньківкою. Через цей місток кожного дня люди
йдуть на автобус, дехто на роботу, у
справах, тому, коли попередній місток
вщент зруйнувався, жителі вул. Набережна звернулися до місцевої влади з
проханням відновити місток. Вже через
тиждень завдяки копіткій роботі працівників КП «Білокуракине-комунсервіс» на
чолі з директором О.М.Дзюбою місток
вже був готовий. Саме цього дня відбулося його урочисте відкриття.
Програма святкування 355-річчя Дня
села Олексіївка продовжилася на спорудженому літньому майданчику біля

місцевого сільського клубу. Відкрила
захід ведуча Надія Курдюкова, яка надала слово Марині Олешко, а вона, в
свою чергу, розповіла історію створення
цього населеного пункту, який на початку існування мало назву Верьовкіно.
Свої щирі слова привітання висловили голова Білокуракинської ОТГ Сергій
Сірик, його заступник Віктор Носуля
та староста села Наталя Хлапоніна.
Вони дякували працьовитим людям, які
своєю щоденною працею роблять вагомий внесок у розвиток як рідного села,
так і Білокуракинську громаду в цілому.
Адже сьогодні село живе, працює, розвивається, підтримує прадавні звичаї
й традиції.

та робітники з благоустрою С.О.Ведмеденко, Н.В.Агафонова, К.В.Гніличенко, О.І.Скорох та М.В.Бабак. Цікаву і
змістовну програму підготували сільські працівники культури та запрошені
артисти: Тетяна та Сергій Крамарєви,
Володимир Мясніков, Надія Курдюкова, Даша Кравцова, Олександр Дуванський, Володимир та Дарина Світличні,
Христина Бунчужна та Іван Ведмеденко.
Щедрі оплески лунали на адресу цих
талановитих аматорів сцени. Музичні
вітання жителям села чергувалися зі
словами подяки та подарунками різним
категоріям населення за їхній життєвий
шлях і вклад у розвиток рідного села.
Трохи віддалік малеча могла розважитися від душі, спускаючись із надувних
гірок чи стрибаючи на батуті. Також
бажаючі мали змогу придбати солодку
вату, іграшки та поласувати смачною
польовою кашею, яку приготували О.Б.
Силкіна, їй допомагали Н.Агафонова,
О.Скороход, К.В.Гніліченко, М.Г.Коваленко, О.Л.Кравцова та М.Г.Колядинцева. Після концерту на всіх чекала пінна
вечірка та запальна дискотека.
Свято видалось на славу завдяки
спонсорській допомозі Білокуракинської ОТГ, СФГ «Макс Агро», СФГ «Пролісок» (С.М.Ковальов), СФГ «Світоч»
Гості побажали присутнім миру, ро- (В.М.Світличний), СФГ «Янтарь» (О.В.
звитку, а дорослим і малим - здійснення Кравцов), СФГ «Оазіс-7» (І.К.Світличмрій і бажань. Відбулося нагородження. ний), а також О.М.Хмеленко, О.А.Заїка,
Почесними грамотами Білокуракинської
ОТГ було відзначено: Наталю Хлапоніну
за сумлінну працю, багаторічний досвід
та з нагоди 20-річного ювілею служіння
в органах місцевого самоврядування;
Катерину Хмеленко за 30-річний стаж
роботи в медицині; Любов Миронову за
10-річний стаж роботи в галузі торгівлі.
Подарунки також отримали найменший
житель села Кирил Гончаров, найстарша жителька села, ветеран війни, 93-річна Марія Грицай, з нагоди 70-річного
Дня народження Валентина Каркавенко

С.С.Кравцов, В.М.Солоха, В.О.Кравцов, О.Г.Забайрачний та О.М.Луб’яний.
Паралельно зі святкуванням відбувся
футбольний матч серед ветеранів футболу Білокуракинщини, який традиційно проводиться в День села Олексіївка.
Ветерани поділилися на дві команди
«Південь громади», до якої входили:
О.Шиленко, М.Кудлай, М.Харченко, М.
Сахань, О.Силкін, С.Хмеленко, В.Бунчужний, О.Чухрай, В.Вітер та воротар

Ю.Марченко. Команду «Центр громади» представляли: О.Циганок, А.Іщенко,
О.Дронов, М.Єрьоменко, М.Нехаєнко,
Д.Дронов, О.Гребенюк, І.Божко. О.Заїка.
Головним суддею гри та спонсором був
депутат Білокуракинської ОТГ Володимир Носуля. Відкрив рахунок, забивши
2 голи в ворота команди «Центр громади» О.Шиленко («Південь громади»),
третій гол в ворота футбольної команди
«Центр громади» забив С.Хмеленко, рахунок 3:1, забивши гол «Півдню громади», зробив гравець О.Циганок.
І гуляло село, танцювало, співало й
гуло. Свято видалось на славу!
За матеріалами «ЖБ»
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Білокуракинський портал

Незабаром ми знову почуємо шкільний дзвоник
Ранок першого вересневого дня поповниться мелодіями дитячого щебету,
юнацькими посмішками та чарівною
хуртовиною осінніх квітів. Школи Білокуракинської ОТГ відкриють двері країни
знань, нових досягнень, цікавих справ
та власних талантів. Цей день завжди
особливо урочистий і хвилюючий, адже
саме з нього починається незвіданий,
цікавий і водночас нелегкий шлях до
пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Тож хочу привітати усіх
з початком нового навчального року та
побажати вам всіляких гараздів, нехай
втіляться плани та здійсняться надії.
Залишився позаду 2017-2018 навчальний рік - рік практичної реалізації основних положень нормативних документів
розвитку освіти. За цей час відділ освіти
Білокуракинської ОТГ намагався максимально якісно забезпечити новий рівень
всебічного розвитку кожної особистості
як найвищої цінності суспільства. Травень 2017 року відзначився створенням
відділу освіти Білокуракинської селищної ради при об’єднаній територіальній
громаді. У серпні місяці в оперативне
управління відділу було передано заклади дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти і наразі відділ
освіти Білокуракинської ОТГ святкує
річницю свого існування, перших досягнень та важливих, реальних здобутків.
Упродовж 2017-2018 навчального року
відділом освіти, освітніми закладами
ОТГ за активної підтримки Білокуракинської селищної ради, депутатського корпусу, на виконання Конституції
України, Законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту» та інших нормативно-правових документів, вжито заходів
щодо забезпечення функціонування
закладів загальної середньої освіти, їх
подальшого розвитку, створення умов
для рівного доступу мешканців регіону
до здобуття якісної освіти.
На території Білокуракинської ОТГ
функціонує 9 закладів дошкільної освіти.
Підростаюче покоління дошкільного віку
є предметом постійної турботи керівництва ОТГ. Завдяки державній підтримці
у грудні 2017 року було утеплено фасади дитячих садочків «Сонечко» та
«Берізка». З метою енергозбереження
у яслах-садочку «Берізка» також замінено дах. Загальна сума витрачених
коштів на капітальний ремонт дошкільних закладів складає 2 млн. 612 тис. 897
грн. Для оновлення матеріально-технічної бази дошкільним закладам Білокуракинської ОТГ закуплено: проектори,
спортінвентар, побутову техніку, господарче приладдя на суму 74 тис. 489 грн.
З 1 вересня стовідсотково вступить в
силу реформа Міністерства освіти і науки України щодо Нової української шко-

ли. На сьогодні 92% вчителів початкових
класів, 80% вчителів іноземної мови та
100% адміністрації закладів загальної
середньої освіти пройшли: 60-годинні
тренінгові навчання та додаткові курси
підвищення кваліфікації при Луганському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти.
Стосовно впровадження нової української школи, розумним кроком була
позиція щодо витрат залишків освітньої субвенції - додати її до державного фінансування. Адже тих коштів, які
надійшли з держави вистачить лише на
37% для забезпечення всього необхідного. Сьогодні в кожному першому класі,
а їх у нас 12, є кольоровий багатофункціональний пристрій, папір звичайний
та фотопапір і набори чорнил для додаткової заправки. Оголошено тендерні
закупівлі на меблі (це одномісні парти та
стільці), ноутбук, проектор, екран та дидактичні набори для кожного учня і вчителя. Сподіваємося, що все це прийде
якомога швидше.
Для забезпечення потреби населення
в якісних освітніх послугах в освіті Білокуракинської ОТГ на початок 2017-2018
навчального року мережа загальноосвітніх навчальних закладів складала 11
шкіл, де навчалося 1260 учнів, зокрема
в міській місцевості - 775, у сільській місцевості - 485. Не є новиною, що сільські
школи є малонаповнюваними, тобто із
малочисельністю учнів, але загалом
мережа загальноосвітніх навчальних
закладів задовольняє потреби жителів
ОТГ.
Здобули повну загальну середню
освіту та отримали атестат у 2018 році
88 випускників із Білокуракинської ЗОШ
І-ІІІ ст. №1 та №2, Курячівської та Нещеретівської шкіл І-ІІІ ступенів, серед яких
6 учнів з непідконтрольних територій,
що навчалися за екстернатною формою. Маємо у цьому році 6 медалістів:
4 срібних медалі «За досягнення у навчанні» та 2 золоті медалі «За високі
досягнення у навчанні». Сім свідоцтв з
відзнакою про базову загальну середню освіту отримали випускники 9-их
класів Дем’янівської, Олександропільської, Олексіївської ЗОШ І-ІІ ст., а також
Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Слід
зазначити, що Білокуракинською ЗОШ
№1 пророблена велика робота щодо надання освітніх послуг для дітей з непідконтрольних територій за екстернатною
формою навчання, на базі якої 21 учень
отримав документ державного зразка.
З 2017-2018 навчального року послуги
з екстернатного навчання також надає
Нещеретівська ЗОШ І-ІІІ ст., що сприяє
розширенню освітніх потужностей.
Приємно зауважити, що 2017- 2018
н.р. був оптимістичним у плані проведення капітальних та поточних ремонтів.

Батьківська громада підтримує освітян
та намагається створити своїм дітям
комфортні умови навчання. Частина коштів на поточні ремонти виділена з бюджету Білокуракинської селищної ради
для шкіл І-ІІІ ступенів - по 10000 грн.,
І-ІІ ступенів - по 7000 грн,, дошкільні навчальні заклади - по 15000 грн. Всього
з бюджету громади на поточні ремонти
виділено 104 тис. грн.
З метою оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів придбано кабінети біології для Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та №2, кабінет
фізики для Нещеретівської ЗОШ І-ІІІ ст.
на загальну суму 984 тис. грн. З метою
енергозбереження проведено заміну
вікон на суму: 909 тис. грн. (900 тис.
держбюджет, 9 тис. грн. - місцеве фінансування) по Нещеретівській школі.
Згідно з Розпорядженням КМУ №423Р від 13.06.2018 року на сьогоднішній
день у стадії капітального ремонту перебуває Білокуракинська ЗОШ І-ІІІ ст.
№1, для якої виділено з державного
бюджету 1 млн. грн. та 10000 грн. з місцевого бюджету. Для оновлення газового господарства Білокуракинської ЗОШ
І-ІІІ ст. №2 придбано котел на суму 47
тис. грн., здійснено технічне обслуговування котлів котельні Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 10000 грн.
Всі витрати профінансовано з бюджету
Білокуракинської ОТГ.
За рахунок коштів на розвиток інфраструктури Білокуракинської об’єднаної
територіальної громади було виділено
на капітальний ремонт ДЮСШ 1 млн.
479 тис. 941 грн., за рахунок субвенції
на соціально-економічний розвиток громади було придбано спортивний інвентар та тренажери на суму 500 тис. грн.
Також заклад виграв проект «Поліпшення матеріально-технічної бази Білокуракинської ДЮСШ з метою покращення
надання фізкультурно-оздоровчих послуг мешканцям Білокуракинської ОТГ
у тому числі людям з обмеженими фізичними можливостями та ВПО» та отримав з обласного бюджету 134 тис. грн.
За ці кошти було придбано: спортивну
форму, тенісний інвентар, футбольне й
волейбольне взуття.
Наразі відділом освіти: виготовлено
проектно-кошторисну
документацію
на корегування проекту «Капітальний
ремонт шкільного інтернату Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1» (70 тис. грн.),
загальна сума капітального ремонту цього об’єкту - 8 млн. 289 тис. 899
грн.; виготовлено проектно-кошторисну документацію на «Реконструкцію
твердопаливної котельні Курячівської
ЗОШ І-ІІІ ст. із застосуванням енергоефективних технологій» на суму 63 тис.
грн.; виготовлено проектно-кошторисну
документацію на капітальний ремонт

Сесія Білокуракинської селищної ради
Днями у залі засідань Білокуракинської селищної ради відбулась 91 сесія
Білокуракинської селищної ради сьомого скликання. У її роботі, окрім 15 депутатів, взяли участь: старости, завідуюча
сектором з фінансового та економічного
аналізу Ю.В.Малик, головний бухгалтер
О.Ф.Пронька та інші запрошені, головуючим на сесії був Білокуракинський селищний голова С.І.Сірик.
Тож присутні оперативно приступили
до розгляду питань порядку денного.
Так, про звіт про виконання бюджету селищної ради за І півріччя 2018
року інформувала головний бухгалтер
О.Ф.Пронька. Крім цього, в сесійному
залі було заслухано інформацію:
- про внесення змін до мережі селищної ради, про внесення змін до бюджету
селищної ради на 2018 рік (доповідач
- завідуюча сектором з фінансового та

економічного аналізу Ю.В.Малик);
- про внесення змін до Положення про
бюджет участі (громадський бюджет) у
Білокуракинській селищній територіальній громаді (доповідач - завідуюча сектору з соціально-економічних питань
селищної ради О.В.Трубачова);
- про затвердження Програми розвитку туризму Білокуракинської селищної
територіальної громади на 2018-2022
роки (доповідач - начальник відділу
культури ОТГ В.В.Аполлонов);
- про затвердження інструкції з діловодства Білокуракинської селищної
ради (доповідач - секретар селищної
ради Н.І.Жукова).
Депутати своїм рішенням внесли зміни до штатної чисельності дошкільного
та загальноосвітнього закладів Білокуракинської селищної ради та внесли
зміни до Програми «Освіта Білокура-

кинської громади на 2017-2021 роки».
Також розглянули питання: про скасування рішення 47-ї сесії Білокуракинської селищної ради 7-го скликання від
05.06.2018 р. №47/14;
- про клопотання перед Білокуракинською районною радою про передачу
майна зі спільної власності територіальних громад району з балансу Білокуракинського територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) в комунальну власність Білокуракинської селищної територіальної громади;
- про внесення змін до графіку роботи Центру надання адміністративних
послуг Білокуракинської селищної ради
інформувала начальник ЦНАПу Т.В.Гнилицька.
Завідуюча сектором соціальної роботи Білокуракинської ОТГ В.В.Ро-

Правда
переможе!
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харчоблоку Нещеретівської ЗОШ І-ІІІ ст.
(З тис. грн.). Також у планах відділу є:
виготовлення кошторисної документації на «Реконструкція спортивного майданчика під створення полів зі штучним
покриттям у Білокуракинській ЗОШ І-ІІІ
ст. №1». Зазначений проект буде брати участь у конкурсі Фонду державного
регіонального розвитку виготовлення
кошторисної документації на «Капітальний ремонт душових кімнат ДЮСШ»;
проведення «Капітального ремонту Лизинської ЗОШ І-ІІ ст.» на суму 580 тис.
грн.
Питання організації відпочинку та оздоровлення є невід’ємною складовою
процесу виховання школярів. У 2018
році у таборах з денним перебуванням
відпочило
382 школяра, оздоровлено 41 дитину у заміських таборах: «Зоряний» (38
путівок) м. Кременчук Полтавської області, «Агатівка» (3 путівки) м. Рівне.
Оплата всіх путівок здійснювалася за
рахунок місцевого бюджету. Крім того,
8 дітей учасників АТО та 2 дитини з багатодітної сім’ї відпочили у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку
«Крилатий» Херсонської області за рахунок приймаючої сторони.
Уперше в цьому році Відділом освіти
спільно з Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації організовано екскурсійну
подорож 12 дітей до Європи за маршрутом «Львів - Прага - Амстердам - Париж - Зальцбург - Будапешт - Львів», що
залишила незабутні враження в юних
туристів. У рамках проекту «Схід і Захід
разом» та фінансової підтримки приймаючої сторони 10 дітей з Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та Нещеретівської
ЗОШ І-ІІІ ст. мали можливість відпочивати на гостинній Бродівській землі, а
також здійснити подорож до Польщі. За
часткового фінансування з місцевого
бюджету 22 дівчат-переможців обласних змагань з футболу відпочили у м.
Скадовськ (Херсонська область) та с.
Рибянцеве (Новопсковського району).
Загалом, у цьому році відпочило й оздоровилася 499 дітей пільгових категорій,
що складає 40% від загальної кількості
учнів шкіл ОТГ. Перед нами всіма великий шлях опанування нової системи
освіти. І дай Боже нам сил, здоров’я і
фінансів, щоб ми всі разом могли побудувати найгуманнішу систему розвитку
дитини. І разом з нашими дітьми йти дорогою до успіху, до визнання і до здійснення мрій. Праця педагога споріднена
з працею хлібороба і будівельника; із
зернят добра і справедливості вирощує
він душу дитини, із цеглинок знань складає її розум, своїми словами і своїм прикладом викладає найскладнішу на світі
науку - бути людиною.
Л.ЗУБКОВА, начальник відділу освіти
Білокуракинської селищної ради

масюк виступила з інформацією щодо
придбання житла для особи з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка проживає на
території Білокуракинської селищної
територіальної громади. Доповідачем з
питання про призначення відповідальних за видалення дерев в селах Білокуракинської селищної територіальної
громади був спеціаліст І категорії з благоустрою та екологічної безпеки громади С.І.Рожко. Із земельними питаннями
депутатів познайомила землевпорядник селищної ради В.В.Корнієнко.
Депутати почуту інформацію взяли до
відома та після конструктивного обговорення проголосували за вищезазначені
питання.
Після розгляду всіх питань порядку
денного сесії, 51 сесія селищної ради
сьомого скликання була оголошена закритою.
За матеріалами «ЖБ»

4

Правда
переможе!

Білокуракинський портал

01.09.2018 р. №16

Важливе нагадування підприємцям-роботодавцям

Шановні роботодавці, норми законодавства щодо оформлення трудових
відносин фізичних осіб-підприємців з
найманими працівниками було змінено
ще з 2015 року, однак на практиці бачимо, що деякі роботодавці чи не зрозуміли цих змін, чи вже забули їх та допускають помилки, які можуть обернутися
для них самих суттєвими штрафами.
Отже ще раз про важливе. З 01.01.2015
р. виключено з Кодексу законів про працю України (КЗпП) ст. 24-1, яка потребувала реєстрації в службі зайнятості
трудового договору, укладеного між підприємцем і найманим працівником. Починаючи з 2015 року КЗпП не зобов’язує
реєструвати трудовий договір в службі
зайнятості. Разом із тим з’явилося інша
вимога. Так, до ч. З ст. 24 КЗпП внесено
зміни, згідно з якими працівник не маже
бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням працедавця,
і повідомлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку,
визначеному КМУ. Таким чином, із 2015
року під час оформлення з працівником
трудових відносин підприємець не повинен реєструвати трудовий договір у
центрі зайнятості, але має повідомляти
про нового працівника орган ДФС. Без
повідомлення податкової про прийняття на роботу працівника не можна допускати до роботи. Постановою КМУ
від 17.06.2015 р. №413 «Про порядок
повідомлення Державної фіскальної
служби та її територіальних органів про
прийняття працівника на роботу» визначено механізм повідомлення податкової
про прийнятих працівників. У додатку

до цієї постанови міститься форма повідомлення.
Повідомлення має подавати підприємець до податкової за місцем обліку як платник ЄСВ за розробленою
формою до початку роботи працівника
згідно з укладеним трудовим договором.
Тобто повідомлення треба подати під
час кожного прийняття працівників.
Слід також зауважити, що згідно
пункту 4 частини 3 статті 50 Закону
України «Про зайнятість населення»
від 05.07.2012 року №5067-VІ роботодавці повинні своєчасно та у повному
обсязі подавати до центру зайнятості
Інформацію про попит на робочу силу
(вакансії). Наказом Мінсоцполітики
від 05.12.2016 р. №1476 (далі - Наказ
№1476) затверджено у новій редакції
форму звіту №3-ПН «Інформація про
попит на робочу силу (вакансії)» (далі
- Форма №3-ПН) та Порядок її подання
(далі - Порядок №1476), затверджених
наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013
р. №316. Форма №3-ПН має два види
звітності: первинний - подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше
ніж через три робочі дні з дати відкриття
вакансії; уточнювальний - подається в
разі необхідності на заміну первинної за
необхідності уточнення характеристик
вакансії: умов праці, розміру заробітної
плати, вимог до претендента тощо. При
цьому не можуть бути змінені дані щодо
кількості вакансій та назви професії (посади). В окремому додатку до Наказу
№1476 наведено приклад заповненого
розділу І. Наказ набрав чинності 7 лютого 2017 року. Отже, перш ніж приступити

до оформлення трудових відносин, роботодавець повинен подати до центру
зайнятості інформацію 3-ПН.
Нового порядку оформлення трудових договорів немає. Чинним є Порядок
реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затверджений наказом Мінпраці від 08.06.2001 р.
№260, яким затверджено форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману
працю (окрім вимоги щодо реєстрації
договору в центрі зайнятості). Тому під
час укладення трудових договорів можна керуватися цією формою договору.
Рекомендуємо прибрати рядки, які
раніше заповнювалися центром зайнятості, оскільки під час прийняття на
роботу реєструвати трудові договори в
центрі зайнятості не потрібно. Тепер нумерацію укладених трудових договорів
підприємець веде самостійно. Щоб
не заплутатися, слід завести журнал
реєстрації трудових договорів у довільній формі, у якому присвоювати номери
трудовим договорам, укладеним після 1
січня 2015 року.
Отже, підприємці під час оформлення
трудових відносин із працівником продовжують складати трудові договори.
Під кожен трудовий договір слід складати наказ (розпорядження) про прийняття на роботу й повідомляти податкову
перед допуском працівника до роботи.
Повідомити податкову потрібно хоча б
на день раніше допуску працівника до
роботи.
Щодо розірвання трудових договорів, які укладені до 01.01.2015 р. і зареєстрованих в службі зайнятості, то під

Державна підтримка фермерських господарств

Один з напрямків державної підтримки агропромислового комплексу - це підтримка фермерських господарств. Так,
Постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. №106 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
надання фінансової підтримки розвитку
фермерських господарств. Цей Порядок
визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за
програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (далі
- бюджетні кошти).
Фінансова підтримка надається: фермерському господарству, у власності
та/або користуванні якого перебуває
не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке
має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за

останній рік до 15 000 000 грн.; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не
менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське
господарство, а інші - фізичні особи, у
власності та користуванні кожної з яких
перебуває не більше ніж 100 гектарів
земель сільськогосподарського призначення (далі - одержувачі).
Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами: часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння
сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції: часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
часткова компенсація вартості прид-

Протидія злочинності потребує вжиття спільних зусиль
17 серпня 2018 року під головуванням першого заступника керівника Старобільської місцевої прокуратури О.С.
Чернишова відбулася координаційна
нарада керівників правоохоронних органів, на якій обговорено стан протидії
злочинності та кримінально-караній корупції у Білокуракинському районі за 6
місяців 2018 року та заходи по зміцненню законності та правопорядку. У роботі
наради брали участь керівники правоохоронних органів району, представники
Білокуракинської районної державної
адміністрації та районної ради.
Під час своїх виступів перший заступник керівника Старобільської місцевої прокуратури О.С.Чернишов та
начальник Білокуракинського відділу
місцевої прокуратури І.О.Ніколаєв надали аналіз стану протидії злочинності
в Білокуракинському районі за перше
півріччя 2018 року. Як було зазначено, завдяки вжитим правоохоронними
органами спільним організаційним та
практичним заходам вдалося досягти
зниження рівня злочинності на певних

напрямах, активізовано роботу щодо
розкриття злочинів. Однак, проведена
робота щодо поліпшення криміногенної
ситуації потребує подальшого удосконалення. Зокрема, збільшилась кількість
злочинів вчинених неповнолітніми та
злочинів проти власності. Учасники наради у своїх виступах приділили увагу
результатам роботи щодо профілактики
злочинності, посиленню роботи з протидії кримінально-караній корупції, причинам вказаних правопорушень та заходам щодо зміцнення законності в районі.
За підсумками наради, з урахуванням
пропозицій та доповнень, прийнята
Постанова координаційної ради, якою
передбачено вжиття спільних заходів,
спрямованих на підвищення ефективності роботи правоохоронних органів,
налагодження належної взаємодії правоохоронних органів, органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування у
сфері боротьби зі злочинністю в районі.

баної сільськогосподарської техніки та
обладнання вітчизняного виробництва;
здешевлення кредитів.
Для отримання фінансової підтримки,
одержувачі подають до державного банку заявку та підтверджуючі документи.
Для отримання часткової компенсації
вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських
рослин вітчизняної селекції категорій
базове, сертифіковане (у розмірі 80%
вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше
30000 гривень на одне господарство).
Одержувачі, крім основних документів,
також подають до державного банку
копії: сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння; платіжного доручення про оплату за насіння;
накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння; акту про

час звільнення працівника, як і раніше,
потрібно звертатися до служби зайнятості для зняття договору з реєстрації.
Порядок ведення трудових книжок регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мін’юсту, Мінпраці,
Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. №58 (далі
- інструкція №58). Оскільки центр зайнятості не реєструє трудових договорів,
запис про прийняття й звільнення в трудовій книжці робить лише підприємець.
Загальний порядок заповнення трудової книжки не змінився. У графі 4, у якій
зазначається підстава для внесення
запису, слід відображати номер і дату
наказу про прийняття на роботу. Раніше
в цій графі робився запис про номер і
дату реєстрації трудового договору в
центрі зайнятості. У разі звільнення працівника в 4-й графі зазначається номер і
дата наказу про звільнення.
Записи про посади працівників виконуються відповідно до найменування
професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. №327.
Записи про звільнення найманих працівників мають здійснювати в точній
відповідності з формулюваннями КЗпП,
тобто з посиланням на відповідну статтю й пункт. Тож бажаємо успіхів в застосуванні чинного законодавства, у випадках виникнення додаткових питань
з приводу оформлення трудових відносин, радимо звертатися до Білокуракинського районного центру зайнятості для
отримання вичерпної відповіді.
Тетяна ЧОРНУХА, провідний
юрисконсульт Білокуракинського
районного центру зайнятості

висів придбаного насіння за формою,
затвердженою Мінагрополітики.
Документи для отримання часткової компенсації вартості закупленого у
суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції подаються двічі на рік до 1 червня та до 1 листопада поточного року.
Придбане насіння сільськогосподарських рослин повинно бути вітчизняної
селекції у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб’єктів
насінництва та розсадництва. Строк
дії їх сертифікатів визначено в Реєстрі
сертифікатів на насіння та/або садівний
матеріал.
З реєстрами можна ознайомитись
на офіційному сайті Мінагрополітики в
розділі реєстри АПК: http://minagro.gov.
ua/
О.ВЕРЕЦУН, начальник Управління
агропромислового розвитку
Білокуракинської РДА

Слова вчителя

У ці дні свій ювілей відзначає Лариса Миколаївна Волченко - вчитель
Солідарненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Коли замислюєшся над
тим, як стисло охарактеризувати Ларису
Миколаївну, на думку приходять три «і»:
інтелект, інтелігентність, ініціативність.
Вчитель історії за фахом, як це буває у невеликих навчальних закладах,
протягом багатьох років роботи у школі,
вона опанувала ще декілька шкільних
дисциплін. Енциклопедичні знання, феноменальна пам’ять та неймовірна працездатність - риси, притаманні Ларисі
Миколаївні, які вона унаслідувала від
своєї мами Раїси Іванівни Дзюби, що
також кілька десятиліть віддала роботі
у цьому навчальному закладі. Зовні
стримана, Лариса Миколаївна виразно
уособлює те, що називають природною інтелігентністю. І який би предмет
не викладала, її знання простираються
далеко за межі шкільної програми. Та
Білокуракинський відділ мало хто знає, що така усестороння
Старобільської місцевої прокуратури обізнаність - результат постійної праці

над собою, пошуку нових знань, які 6
можна було передати своїм учням. Привити їм прагнення не просто «засвоювати» інформацію з підручника, а навчити
думати, робити власні висновки з прочитаного та почутого. Усі ці якості дають
їй право на заслужену повагу не одного
покоління учнів та їх батьків, на визнаний авторитет у педагогічному колективі
і в селі. До її порад прислухаються, на її
позицію зважають, її погляди підтримують. Поза школою - Лариса Миколаївна
чудова дружина та любляча, але вимоглива мати. Разом з чоловіком, виховала двох прекрасних синів. Молодший,
Едуард Павлович, до речі, продовжує
сімейну традицію, обравши не тільки
фах, але і ту ж саму школу.
І вже новому поколінню вчителів у
своїй сім’ї Лариса Миколаївна передає
почуття високої відповідальності за
професію, якій син вирішив присвятити
своє життя. Це теж родинна риса вчительської династії Дзюба-Волченко.
Педколектив Солідарненської ЗОШ
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Білокуракинський портал

Проект «Енергоефективні школи: нова генерація»

У 2017-2018 навчальному році до проекту «Енергоефективні школи: нова генерація» долучився 31 загальноосвітній
навчальний заклад Луганської області.
Серед них і Лозно-Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білокуракинського району. Всеукраїнський
освітній Проект дозволив 131 учню цих
навчальних закладів здобути нові актуальні компетентності у царині енергозбереження та житлово-комунального
управління.
Завдяки участі у конкурсі на зменшення споживання електроенергії у рамках
Проекту навчальні заклади Луганської
області лише протягом трьох місяців
зекономили 9723 кВт/год. За розрахунками експертів Проекту потенціал енергозаощадження за умови підключення
до Проекту усіх загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
області протягом наступного навчального року може скласти 1129 МВт/год., що
відповідно до діючих тарифів дозволить
заощадити 2,60 млн. грн.
Енергоефективність - спосіб життя
більшості громадян заможних країн
світу, де вже давно економно та раціонально використовують енергетичні ресурси. Сучасна Україна впевнено крокує до енергонезалежності, але досягти
успіху можливо не лише через виважені
політичні рішення, а й завдяки поведінковим змінам у населення країни, що
потребує системної та адресної інформаційно-просвітницької роботи.
Навчати енергоощадності краще змалечку - ламати вже сформовану звичку
дуже складно. Тому у 2012 році з’явився
проект «Енергоефективні школи: нова
генерація». Його мета - виховання свідомого та відповідального майбутнього
споживача енергоресурсів. Учні, що беруть участь у Проекті, вчаться розуміти
технічні та фінансові проблеми енергопостачальних підприємств та підтримувати їх своїми діями: зберігати і раціонально використовувані енергетичні
ресурси та своєчасно сплачувати за отримані послуги.
Вони дотримуються енергетично та
екологічно грамотної поведінки та сти-

лю життя. Разом із дітьми через такі
зміни проходять і їхні батьки. У межах
курсу учні планують та впроваджують
інформаційні кампанії, спрямовані на
підвищення обізнаності щодо енергозбереження та ощадливого ставлення до
енергоресурсів серед учителів, батьків,
мешканців мікрорайону. Над упровадженням Проекту працює Всеукраїнська
благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (ВБО IMP).
На уроках курсу за вибором для 6-8
класів «Основи енергопостачання та
енергозбереження» в межах Проекту
розглядаються проблеми вичерпності
енергетичних ресурсів, ощадного ставлення до них, виробництва енергії та
її постачання до домівок учнів. Школярі відвідують із екскурсією місцеві
підприємства із генерації теплової та
електричної енергії. На завершальному етапі вони, вже обізнані, самостійно
проводять енергоаудит шкільних приміщень і розробляють проектні пропозиції
для підвищення енергоефективності
свого навчального закладу.
Для учнів 9-11 класів Проект запропонував пізнавально-мотиваційний факультативний курс «Абетка з основ житлово-комунального управління». Його
вивчення сприяє формуванню в дітей
(які перебувають на порозі дорослого
життя) нових ментальних установок,
активної життєвої позиції, лідерських
якостей. Практичний компонент курсу
побудований на діловій грі «Розумний
будинок» - конструкторі, що є зменшеною моделлю багатоквартирного будинку, де кожен учень має своє житло
і виконує роль співвласника багатоквартирного будинку, може стати учасником
життєвих ситуацій у сфері ЖКГ в ігровій
формі.
Згодом дисципліни отримали інноваційне втілення. Вперше в Україні для
вивчення шкільних предметів застосована он-лайн форма на базі програми
дистанційного навчання.
Вона дозволила учням 79 загальноосвітніх шкіл України проходити одночасно два вищезгадані курси.
Гра «Розумний будинок» також ста-

Білокуракинські футболісти
показали гарний результат

12 серпня в смт Троїцьк відбувся матч
11 туру II ліги Луганської області. Нашу
територію представляли і футболісти-земляки: Сергій Кравцов, Олексій
Баган, Віталій Курочка, Данило Кутовий,
Євген Світличний, Денис Шербоп’ян, Костянтин Ромашенко, Максим Ромашенко, Руслан Хмеленко, Олексій Константинов, воротар - Максим Шликов, заміна
- Олександр Харченко, Олександр Силкін та Ростислав Протасов. Суперниками білокуракинської футбольної команди була ФК «Урожай» смт Троїцьк.
На перших хвилинах гри відкрив рахунок Руслан Хмеленко, наприкінці першого тайму влучний гол забив Костянтин Ромашенко та третій гол в ворота
троїчан забив Олексій Баган. Таким чином гра завершилася з рахунком 3:0 на
користь білокуракинців. Дана перемога
дала можливість ФК «Білокуракине»
піднятися з результатом 10 балів в турнірній таблиці Чемпіонату Луганщини з

ла комп’ютерною. До співфінансування
Проекту долучилися органи місцевої
влади, виробники енергоефективних
матеріалів і обладнання, міжнародні
фінансові та донорські організації.
За чотири роки Проект упроваджений
у 295 школах. До його активностей долучилися понад 128 тис. осіб (як самі
учасники, так члени їхніх сімей, друзі та
сусіди, мешканці мікрорайону).
У 2017 році географія Проекту була
суттєво розширена - відтепер кожен ЗНЗ
України, без будь-яких погоджень та дозволів, абсолютно безкоштовно зможе
зареєструватися та обрати до вивчення
бажаний навчальний курс. Плановий
показник залучення шкіл на 2017-2018
н. р. становив 500 ЗНЗ, проте активність
навчальних закладів та бажання зробити свій внесок у енергонезалежність
нашої держави значно перевершили всі
очікування - учасниками Проекту у даному навчальному році стали 858 шкіл з
475 міст та сіл 23 областей України.
У межах Проекту п’ятий рік поспіль
проводиться конкурс на зменшення споживання електричної енергії. Упродовж
4 хвиль Проекту учасникам вдалося
заощадити 478 тис. кВт/год. або більше
1,07 млн. грн. За період впровадження
п’ятої хвилі Проекту учасниками зекономлено ще 468268 кВт/год. на суму
1039555 грн. Тобто сумарне зменшення
споживання електричної енергії завдяки Проекту становить 946 тис. кВт/год,
вартістю 2,11 млн. грн. і дані цифри будуть значно більшими за підсумками наступного навчального року.
Родини, що брали участь у додатковому сімейному конкурсі на збереження
енергоресурсів, інвестували в енергозбереження у своїх оселях понад 640
тис. грн., їхня річна економія в результаті впровадження енергоефективних
заходів становила 202 тис. грн. або
164,1 МВт/год. електричної та теплової
енергії.
125 шкіл після участі в Проекті реалізували
енергоефективні
заходи
вартістю від 10 тис. грн. до 180 тис. грн.
Більшість - за проектними пропозиціями, розробленими школярами. Діти не
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лише отримали корисні навички, а й
допомогли своїм школам стати енергоефективними, теплими, затишними.
«Родзинкою» Проекту є створення у
Програмі дистанційного навчання трьох
міжрегіональних класів із Бурштина
(Івано-Франківська область) та Зеленодольська (Дніпропетровська область), у
кожному з яких навчалися по 8 учнів з
обох міст.
Упродовж навчання для учнів міжрегіональних класів проводилися цікаві
тренінги, виїзні екскурсії та різноманітні
активності. Фінальна ж зустріч із підбиттям підсумків та нагородженням учасників відбулася на базі відпочинку на
березі Азовського моря та супроводжувалася відвідуванням Богієвської вітрової електростанції.
У рамках нового формату навчання
учасники не лише отримали корисні
знання, вміння та навички з енергоефективності та житлово-комунального
управління, а і налагодили командну
роботу та дружні стосунки, незважаючи
на відстань між їхніми містами.
Проект готовий і надалі підтримувати
подібні міжрегіональні ініціативи. Проект «Енергоефективні школи: нова генерація» - те, чого потребує нова українська школа. Ми безкоштовно пропонуємо:
інтерактивне навчання, що має практичну спрямованість; інноваційну онлайн платформу, яка не має аналогів в
Україні та дозволяє навчатися дистанційно; великий перелік різноманітних
відео та презентаційних навчальних матеріалів; можливість у режимі реального
часу спостерігати за засвоєнням учнями
тем; методики, що сприяють більш глибокому опануванню нових знань і роблять навчальний процес мотивованим
та цікавим.
Шоста хвиля Проекту «Енергоефективні школи: нова генерація» розпочинається у 2018-2019 н. р. Пропонуємо
навчальним закладам взяти участь у
Проекті, стати енергоефективними та
зробити свій внесок у енергонезалежність країни.
Р.ТОРМОСОВ, виконавчий директор
ВБО «Інститут місцевого розвитку»
За матеріалами «ЖБ»

Поліція попереджає про відповідальність
за паління в заборонених місцях

Згідно статті 13 Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я
населення”
Куріння
тютюнових виробів, а також
електронних сигарет та кальянів забороняється:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- на дитячих майданчиках;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у під’їздах житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
- у приміщеннях закладів ресторанного
господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного
призначення;
- у приміщеннях органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
- на стаціонарно обладнаних зупинках
маршрутних транспортних засобів.
За матеріалами «ЖБ»
Забороняється, крім спеціально відве-

футболу з 7 сходинки на 6.
У рамках чемпіонату Луганської області з футболу у другій лігі 19 серпня на СК «Здоров’я» відбувся матч XXII туру
між командами ФК «Білокуракине» та «Станичник» (Станиця Луганська). До 81 хвилини
рахунок гри був нічийним 0:0.
Потім нашим суперникам вдалася стрімка контратака, яка
завершилась голом у ворота
господарів поля. До кінця зустрічі наші футболісти намагались хоча б зрівняти рахунок гри. Але
досвідчена лінія захисту «Станичника»
вистояла під натиском господарів поля.
Таким чином з мінімальним рахунком
святкували перемогу зі Станиці Луганської.
ФК «Білокуракине» грав у такому складі: Данило Кутовий - воротар,
Віталій Курочка, Максим Вергуленко,
Сергій Кравцов, Денис Щербоп’ян - лінія
захисту, Євген Світличний, Олексій Баган, Ростислав Протасов, Костянтин
Ромашенко - півзахист нашої команди,
Руслан Хмеленко та Максим Колєснік
розпочинали гру у нападі. Також на
заміну виходили Олексій Константинов
та Максим Ромашенко.
Вітаємо наших земляків, які з честю
представляли наш Білокуракинський
край на даних спортивних змаганнях.

Правда
переможе!

дених для цього місць,
куріння тютюнових
виробів:
1) у приміщеннях
підприємств, установ
та організацій усіх
форм власності;
2) у приміщеннях
готелів та аналогічних
засобів розміщення

громадян;
3) у приміщеннях гуртожитків;
4) в аеропортах та на вокзалах.
У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного
графічного знаку та тексту такого змісту:
«Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!»
Згідно статті 175-1 КУпАП (Куріння
тютюнових виробів у заборонених місцях) куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також
в інших місцях, визначених рішенням
відповідної сільської, селищної, міської
ради, - тягне за собою попередження
або накладення штрафу від 51 до 170
грн. Повторне протягом року вчинення
порушення, передбаченого частиною
першою цієї статті, за яке особу вже
було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення
штрафу від 170 до 340 грн.
Будьте законослухняними та поважайте інших громадян, адже Ваш дим шкодить іншим.
Білокуракинський відділ поліції
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Правда
переможе!

Білокуракинський портал

ПРО БЕЗПЕКУ ДІТЕЙ, БАЙДУЖІСТЬ
ДОРОСЛИХ АБО КОЛИ МОЖЕ БУТИ ПІЗНО...

Ось такий чудовий напіввідкритий люк
знаходиться навпроти кафе-бару «Фуршет» в Білокуракине і неподалік райвійськкомату. Сама кришка люку ледь
тримається і якщо на неї стати ногою, то
запросто можна загуркотіти в яму.
31 серпня під час урочистого відкриття нового торгівельного комплексу «Оазис» і святкування цього заходу цей люк
мав саме такий хиткий вигляд. Якраз
неподалік нього і встановили сцену для
свята. Діти бігали, плигали, танцювали,
розважались... Потім була молодіжна
дискотека... І лише дивом в цей люк ніхто не провалився...
Невже нашій місцевій владі обов’язково потрібно, щоб стався якийсь нещасний випадок, щоб почати щось робити?!
Кришку люка, як видно, поки що ніхто не
поцупив і не здав на металобрухт. Хоча
це зробити дуже легко, бо вона абсолют-

но нічим не тримається і просто висить
над ямою на власній вазі. Але ж невже
так важко комунальним службам (чи хто
там відповідальний?) зробити все так,
щоб люк був щільно закритим і не становив загрозу життю як пішоходам, так
і автомобілістам, бо фактично створює
аварійну ситуацію для транспорту, що
також сюди іноді заїжджає? Невже мер
нашого селища Сірик С.І. не бачить цього і не розуміє, що такий аварійний люк
- це дуже велика небезпека для людей?
Як можна проводити масові заходи, де
присутні дуже багато людей і абсолютно
не потурбуватись про їх безпеку? Особливо, коли на святкуванні знаходиться
велика кількість дітей, які бігають, плигають, веселяться і зовсім не звертають
увагу на те, що у них під ногами.
Чому ніхто із присутніх на відкритті
торгівельного комплексу дорослих теж
не звернув на цей люк уваги? Просто
проходили мимо, бачили, дивились на
нього, але абсолютно байдуже на це реагували.
Дійсно, добре, що ніхто під час свята
туди не звалився... Але ж це лише питання часу... Бо якщо нічого не робити
і не зробити цей люк безпечним, то, як
показує життя, лихо не забариться. Нажаль. Але тоді вже може бути пізно... І
винних знайти теж буде непросто…

рез Програму розвитку ООН в Україні
за фінансової підтримки Королівства
Нідерландів в межах Програми відновлення та розбудови миру до експертної
оцінки доступності закладів освіти було
залучено Жидкова Андрія Борисовича, кандидата технічних наук, доцента,
експерта Ресурсного центру зі сталого
розвитку Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля. Результати експертної оцінки та
рекомендації будуть представлені до
15.09.2018 року, але вже зараз можна
сказати, що більшість закладів освіти
можна оснастити пандусами та попереджуючи-інформативними стендами,
для деяких шкіл можливим є і облаштування доступних гігієнічних кімнат, звичайно є об’єкти, які потребують більш
великих коштів і серйозних перепланувань, але немає нічого неможливого,
потрібно лише розуміти глибину проблеми, бажати змін та шукати шляхи
вирішення проблеми!
Білокуракинська районна
громадська організація інвалідів
«Святителя Луки»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РОБОТОДАВЦЯ

20 серпня 2018 року, в приміщенні
Білокуракинського районного центру
зайнятості відбулася презентація роботодавця - Білокуракинський відділ поліції. Представив його начальник сектору
кадрового забезпечення, підполковник
поліції – Козачок Олександр Дмитрович.
Він детально розповів про роботу Біло-

День Прапора
в Лозно-Олександрівській бібліотеці
З нагоди дня
Державного
Прапора - 23
серпня, з метою національно-патріотичного виховання
молоді, в Лозно-Олександрівській бібліотеці-філії
№1
була презентована книжково-ілюстративна виставка
« Державні символи України», на якій
була представлена література з історії
виникнення української символіки. Для
читачів було проведено літературну го-

куракинського відділу поліції та запропонував вакансії дільничних офіцерів
поліції, на які оголошено конкурс, що
триватиме до 03.09.2018 року.
Безробітні запитували та отримували
вичерпні відповіді про умови проходження конкурсу та зарахування на роботу, щодо умов оплати праці, заохочень
та соціальних гарантій. Під час проведення заходу було використані фото та
відео матеріали про роботу Національної поліції.
В результаті заходу було проведено
співбесіду з особами, яких зацікавила
служба в Національній поліції. Двом
особам надана практична допомога у
формуванні особової справи.
Взагалі захід відвідали 18 безробітних
відповідної категорії.
Білокуракинський РЦЗ

дину «Краса і велич символів державних», під час якої користувачі дізналися
про історію українського прапора.
До дня святкування 27-ї річниці Незалежності України широкому колу читачів
була представлена книжкова виставка
«Україна від подиху століть до сьогодення» та інформаційна година «Україна –
Незалежна держава»
Завдяки заходам, проведеним до Дня
Незалежності нашої держави, користувачі бібліотеки ознайомилися не тільки
з історичним минулим України, але з її
сьогоденням, подіями, що сприяли встановленню незалежності.
Відділ культури Білокуракинської РДА

День Прапора
в Павлівській бібліотеці

23
серпня
- День Прапора України. До
цього
свята
в
Павлівській
бібліотеці
–
філії № 15 було
оформлено тематичну полицю: «Символи
моєї
БатьківГлас Народу
щини » та проведено інформаційну годину:
«Прапор, як святиню, треба шанувати».

Експертна оцінка доступності
закладів освіти Білокуракинської ОТГ

Ні для кого не є секретом, що більшість
закладів освіти було побудовано давно
і без урахувань потреб маломобільних
груп населення, але мало хто може
точно сказати, чи можливо щось змінити-перебудувати, добудувати так, щоб
кожна людина могла самостійно увійти,
вийти та зорієнтуватись в закладі без
приниження власної самооцінки та залучення сторонніх. Саме з метою отримання подібних рекомендацій та оцінки
стану на сьогодні в рамках проекту «Дослідження та моніторинг доступності
об’єктів з надання освітніх послуг смт
Білокуракине», який реалізується че-

01.09.2018 р. №16

На цей захід завітали діти та дорослі,
де дізналися про історію виникнення
символів України: Прапора, Герба, Гімна. Метою бібліотекара було викликати
у користувачів почуття гордості за свою
країну, почуття патріотизму.
На тематичній полиці «Слався, рідна
Україно!», оформленій до 27-річчя Незалежності України, представлені цікаві
фотоматеріали та художня література,
в яких розповідається про історію формування української державності, про
боротьбу народу за незалежність своєї
країни.
Відділ культури Білокуракинської РДА

Нарада з питань
державної підтримки АПК

31 серпня 2018 року в залі засідань
Білокуракинської райдержадміністрації
відбулася нарада «Державна підтримка агропромислового комплексу в 2018
році». У ній взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Сергій
Щебетенко, директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Лариса Бичкова, керівники
агроформувань району, голови сільських
та селищних рад, керівництво і старости
ОТГ, спеціалісти Дежпродспоживслужби
у Білокуракинському районі, підприємці
та працівники управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.
На початку зустрічі керівники привітали
присутніх з Днем підприємця, який відзначатиметься 2 вересня та нагородили
фізичних осіб-підприємців грамотами
Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації
та подяками Білокуракинської райдержадміністрації.
Під час наради було обговорено питання державної підтримки агропромислового комплексу та отримання
спеціальної бюджетної дотації за напрямами:
- часткова компенсація відсоткової
ставки за банківськими кредитами;
- часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції;
- спеціальна бюджетна дотація за утри-

мання корів молочного, молочно-м’ясного напряму продуктивності;
- спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої
худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;
- часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння
сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;
- часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
- фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та
обладнання вітчизняного виробництва;
- компенсація придбання садивного
матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому
бюджетних роках витрат без урахування сум податку на додану вартість), але
не більше встановлених Мінагрополітики нормативів за умови закладення насаджень у поточному році.

Директор Департаменту агропромислового розвитку Лариса Бичкова зауважила, що дотація на молодняк ВРХ по
Луганській області становить понад
3,5 млн грн., до Білокуракинського району надійде дотації понад півмільйона
гривень. Наприкінці учасники наради
обговорили проблемні питання стосовно вищезгаданих напрямів бюджетної
дотації та можливі шляхи їх вирішення.
Білокуракинська РДА
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СВЯТО ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО В БІЛОКУРАКИНЕ

У неділю, 19 серпня 2018 року, в день
свята Преображення Господа Бога і
Спаса нашого Ісуса Христа в Свято-Тихонівському храмі смт Білокуракине
було особливо багатолюдно. Сюди поспішали радісні люди з букетами квітів,
ажурними кошиками з дарами саду і городу, щоб не тільки помолитися і стати
учасниками великого духовного свята, а
й перетворитися духовно, освятити вирощений в великих трудах урожай.
Радісні передзвони церковних дзвонів
окриляли серця людей, наповнювали їх
Божою благодаттю і великої духовною
радістю. У чудової краси храм поспішали не тільки його парафіяни, а й гості,
і паломники. Учасником великого духовного свята став і народний депутат
України IV скликання М.М.Гапочка.
У цей день храм наповнювався не
тільки одухотвореними і радісними

людьми, але і якимось невидимим світлом, благодаттю і чистотою. Багато парафіян милувалися красою і величчю
відреставрованого храму, пишністю зведеного іконостасу, багатими розписами
всередині храму. Інші поспішали до аналою, де їх погляд приваблювала ікона
«Преображення Господнє». Віруючі прикладалися до неї і цілували, просили у
Господа благословення на добрі вчинки
і справи, допомоги і заступництва, любові, твердості духу, мудрості.
З трепетним хвилюванням і великою
радістю в душі молящі ставили свічки
своїм небесним покровителям, просили
їх про допомогу і захисту, в великій надії

- настоятель Свято-Тихонівського храму,
благочинний Білокуракинського церковного округу звершив у храмі Божественну Літургію. Вона пройшла урочисто і
велично. Парафіяни старанно молилися, вслухалися в чудові піснеспіви церковного хору.
Багато тих, хто молився в цей святковий день, сповідалися і причащалися
- малятка з батьками, діти, люди похилого віку, хворі та стражденні люди, інваліди на візках.
За Божественною Літургією архімандрит Володимир помолився за Святу
Церкву і про мир в нашій Батьківщині.
Після закінчення Літургії отець-настоятель звершив освячення багатих дарів
садів - винограду, яблук, груш, слив,
плодів городів.
Після цього настоятель храму звернувся до пастви з проповіддю, в якій
розповів про великий день Преображення Господнього і розкрив духовний
зміст цієї події для всіх православних
християн. Він зазначив, що в житті кожної людини є моменти перетворень до
досконалості, благі вчинки. І в цій досконалості йому завжди допомагають сильі віри на добро, мир, подавали записки на віра і щира молитва. Тому всім нам
за здоров’я та вічної пам’яті покійних треба намагатися міняти своє гріховне
своїх родичів.
життя, слідувати заповідям Христовим,
Архімандрит Володимир (Могильний) щоб перетворювати своє життя, жити з
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любов’ю і добром у серці.
Він також ознайомив прихожан зі
службами на поточному тижні в Свято-Тихонівському храмі і престольними
святами в храмах благочиння.
Отець-батюшка привітав з Днем народження вихованця недільної школи
Богдана Журавльова та співачку церковного хору Ірину Бугаренко, вручив їм
іконки.
А потім архімандрит Володимир (Могильний) у дворі храму окропив святою
водою виноград і плоди, принесені віруючими, а також їх самих, що викликало
особливе захоплення і велику радість в
учасників духовного торжества. В цей
же день архімандрит Володимир (Могильний) побував в Свято-Скорбященському храмі села Олександропіль, де
звершив молебень, прочитав молитви
на освячення дарів садів і городів.
Прес-служба Свято-Тихонівського
храму смт Білокуракине

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЗЬКОГО

У понеділок, 20 серпня 2018 року, в
день пам’яті святителя Митрофана,
єпископа Воронезького, в Свято-Митрофанівському храмі села Дем’янівка
відбулися великі духовні торжества. Їх
учасниками стали не лише парафіяни
цього храму з сіл Дем’янівка і Шовкунівка, а й представники духовенства і монашества нашого благочиння, парафіяни інших храмів, гості.
У невеликій, але дуже затишній, обителі було урочисто і величаво. Віруючі
з благоговінням підходили до аналою
в центрі храму, на якому була встановлена ікона святителя Митрофана з
часткою мощей, прикладалися до неї,
просили його заступництва перед престолом Господнім.
Біля свічкової лавки парафіяни набували свічки, подавали записки за
здоров’я та за упокій своїх родичів, за-

носили в храм ємності з водою для освячення. В якийсь момент духовна обитель наповнилася світлом запалених
свічок, теплотою і духовною радістю й
очікуванням початку великого торжества.
Почалося воно зі служіння водосвятного молебню з акафістом святителю
Митрофану. Його зробив ієрей Андрій
Миронюк - настоятель храму свв. Царствених Страстотерпців смт Білокуракине. Читалися славословні молитви на
честь цього святого, звучали урочисті
піснеспіви, освячувалася вода, якою
потім окропляли ємності з водою і самі
парафіяни.
Після цього почалася в храмі Божественна літургія, яку очолив архімандрит Володимир (Могильний) - настоятель храму Святителя Митрофана села
Дем’янівка, благочинний Білокуракинського церковного округу. Йому співслужили священики Білокуракинського благочиння: ієромонах Тихон (Муравйов)
- настоятель Свято-Георгіївського храму
села Курячівка, протоієрей Віталій Моргунов - настоятель храму прп. Олександра Свірського смт. Лозно-Олександрівка, ієрей Андрій Миронюк - настоятель
храму свв. Царствених Страстотерпців
смт Білокуракине, ієрей Роман Карцев.
Їх спільна духовна молитва додала свя-

«Тиждень підприємця» триває
вання фізичних осіб-підприємців. Так, 27-28 серпня 2018
року заступником начальника
відділу взаємодії з роботодавцями Кривич О.М. були
відвідані ФОП Ромашенко
М.Ю. та ФОП Саркісян М.М.
з метою інформування про
освітні послуги служби зайнятості, про надання компенсацій витрат на оплату праці
ВПО та ЄСВ, про запровадження Інтернет-ресурсу служби зайнятості роботодавцям
та створення електронного
кабінету роботодавця на сайті
Державної служби зайнятості
та переваги користування ним,
а також про грантові програми,
В рамках проведення «Тижня під- які проводяться для фізичних осіб в реприємця» Білокуракинським районним гіоні.
Білокуракинський РЦЗ
центром зайнятості розпочато відвіду-

ту ще більшої урочистості і пишності.
Під величні передзвони благовісту
священики, парафіяни та паломники з
хоругвами, іконою святителя Митрофана, читанням Євангелія і церковними
співами пройшли хресним ходом навколо Свято-Митрофанівського храму. З
молитвами, радісна і окрилена урочиста
процесія тричі обійшла церкву. Учасники Хресного ходу чотири рази зупинялися під церковними стінами для читання
Євангелія, окроплення духовної обителі
і тих, що молились, святою водою.
Житіє святителя Митрофана, першого
єпископа Воронезького - великий приклад для наслідування всім християнам
вірного служіння Господу Ісусу Христу
і Православної Церкви. Цей великий
угодник Божий по праву увійшов до когорти Собору Старобільських Святих, є
одним з найбільш шанованих в нашому
краї, організатором храмів, захисником
знедолених і стражденних. Та й нині
ми відчуваємо його велику допомогу в
боротьбі за віру Христову. Від його святих мощей з ласки Божої відбувалися і
відбуваються численні зцілення хворих
і одержимих. Та й зараз святитель Митрофан творить багато чудес на нашій
землі, захищаючи її від негараздів, допомагаючи православним християнам
долати труднощі, зігріває їх теплотою

Божої любові, великої творчої силою
молитви до Бога, утвердженні миру, добра, справедливості, в зміцненні православної віри.
Всім учасникам духовного торжества
був вручений новий номер газети «Сіверодонецький благовісник».
За доброю традицією хлібосольні і
щедрі господарі престольного свята організували трапезу. Про це подбав директор СТОВ «Зоря», ктитор Свято-Митрофанівського храму села Дем’янівка
Микола Григорович Ведмеденко. За це
архімандрит Володимир (Могильний)
висловив йому велику вдячність. На
його честь було проголошено многоліття.
Прес-служба Свято-Тихонівського
храму смт Білокуракине

Чи є необхідність створення інклюзивно-ресурсного
центру в Білокуракинському районі?

В рамках проекту «Дослідження та
моніторинг доступності об’єктів з надання освітніх послуг смт Білокуракине» , що реалізується через Програму
розвитку ООН в Україні за фінансової
підтримки Королівства Нідерландів в
межах Програми відновлення та розбудови миру, в червні 2018 року відбулася
поїздка до обласної ПМПК (м. Рубіжне). Метою візиту було ознайомлення із
структурою роботи закладу, його дизайном та досвідом створення організації,
яка тепер має назву інклюзивно-ресурс-

ний центр.
Всі приміщення мають сучасні обладнання та дизайн, найважливішим є
те що всі кімнати доступні для людей у
візку. Та попри всі плюси Рубіжанського ПМПК, головним мінусом є відстань,
яку мають долати діти Білокуракинщини, щоб отримати право на гідну освіту.
Більшість дітей важко переносить дорогу і в період діагностування показують
гірші результати ніж зазвичай (через загальну втому).
Виносимо на громадські обговорення
можливість та необхідність подібного
закладу на території Білокуракинщини.
Думки з даного приводу викладайте в
коментарях в спільноті Білокуракинської районної громадської організації інвалідів «Святителя Луки» на Facebook.
Білокуракинська районна
громадська організація інвалідів
«Святителя Луки»
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Правда
переможе!

Білокуракинський портал

От чому, коли мене на вулиці бачать
якісь місцеві бомжі, алкаші, наркомани
ти інші морально деградовані істоти, то
вони чомусь обов’язково хочуть підійти
і зі мною привітатись?!! Мабуть, бачать
щось своє - близьке, знайоме і тому з
такою охотою підходять саме до мене?
Хтось просить закурити, хтось просить
гроші, а хтось просто намагається поговорити і вилити мені всю свою душу та
поплакатись, пожалітись на якісь свої
проблеми і, взагалі, на своє препаскудне життя... На мені що, - написано, - що
мені можна і необхідно все розповідати?
Іноді, звичайно, мені хочуть набити пику, поламати ребра, застрелити,
повісити, роздерти на шматки, спалити
живцем (отака буйна фантазія буває
в декого!). Але все це буває частіше в
Інтернеті чи в якихось п’яних розмовах
між собою таких деградованих істот. А
в реалі всі чомусь ховаються або
обходять мене десятою стороною,
щоб не дай боже, не потрапити в
моє поле зору. І, мабуть, правильно
роблять, бо підсвідомо розуміють,
відчувають, що варто боятись!
Але ж різні бомжі та алкаші, які і так
мозолять очі ледь не щодня на вулицях рідного селища, - це далеко не той
контингент, з яким можна і хотілось би
спілкуватись. Ну що зробити, щоб вони
на мене не звертали уваги? Та, мабуть,
саме в такому стані вони відчувають
себе сміливішими та розкутими і здатними сказати все, що думають.
До речі, іноді зустрічаються не завжди
кінчені алкаші. Ось нещодавно зустрів
одну жіночку в стані, явно далекому
від адекватного, яка працює в одній поважній державній установі і займає там
не останню посаду. Вона чіплялась на
шию різним знайомим і була дуже веселою, хоча ледь-ледь трималась на
ногах. Цікаво, коли вона протверезіє і
прийде на свою поважну роботу, то як
буде приймати відвідувачів, які могли на
днях бачити її в такому неприглядному
вигляді?
Я розумію, коли бухають якісь бомжі,
безробітні або ті, в кого якісь проблеми в особистому житті. Але коли нажирається до скотинячого стану жінка, в
якої є, здавалось би, все для нормального життя – сім’я, дитина, престижна
робота державного службовця, досить
забезпечена матеріально – і тут бац! –
п’яна вщент! Та ще й виходить на люди,
як наче спеціально, щоб її побачило
якомога більше людей. Більш того, вона
розповідає про такі речі, про які в іншій –
більш тверезій ситуації - взагалі не можна було б говорити.

Не всі, мабуть, знають, що під час відкриття торгівельного комплексу «Оазис»
в Білокуракине на сцену рвалась одна
жінка. Ну дуже їй хотілось висловитись
і щось таке важливе розповісти людям.
Що саме – я з її слів так до пуття і не
зрозумів. Але всі її намагання були марними, бо на сцену видертись їй не давали самі приїжджі артисти, хоча вона
дуже сильно їх просила. І тоді вона, з
образою на них, вирішила все розповісти мені. Та занадто голосна музика на
святі не дозволила мені її вислухати та
до кінця зрозуміти. Але з її нескладних
слів я зрозумів, що вона чомусь ображена на дії (чи бездіяльність) місцевої
влади. Вона так натхненно «всіх тих
підарасів», що «там» сидять в кабінетах, завзято проклинала і матюхала, що,
здавалось, готова була задушити своїми власними голими руками. Мабуть,
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кожним днем стає в нашому селищі все
більше і більше.
А зло, як відомо, теж має властивість
накопичуватись. І рано чи пізно утвориться грізна критична маса таких озлоблених, озвірілих, доведених до відчаю людей, яким вже буде нічого втрачати, їм
буде все одно, і тоді вони можуть почати
діяти – не обов’язково організовано і великими масами, як це іноді робиться в
великих містах. У нас в селищі це малореально, нажаль. Але окремі випадки
проявів неадекватної реакції і виплеску
негативу можливі в будь-який момент.
Причому цей виплеск може бути навіть
не цілеспрямованим, без конкретного
адресату, іноді в бік ні в чому не винних і
не причетних людей і, відповідно, може
мати дуже сумні і плачевні наслідки…
Під час виступу мера селища Сірика
С.І. на відкритті торгівельного комплек-

ну і емоційно звернувся до мера - за
українську мову гинуть українські солдати, проливають кров на війні. Бо це
територія – Білокуракинська! А Білокуракинщини – це Україна!
В натовпі відразу почали лунати вигуки: «Правильно! Правильно! Ми –
українці!»
До речі, пан заступник голови РДА
Щебетенко С.В. після цих слів чоловіка
почав схвально кивати головою. Бо сам
він, хоч і з певними зусиллями, але все
ж таки на публічних виступах говорить
українською мовою.
А пан мер спробував виправитись і почав навіть трішки говорити українською
мовою. Але це в нього не дуже добре
вийшло. Було видно, що слова односельчанина його зачепили і пан Сірик
навіть трішки нахнюпився. Його святковий настрій було зіпсовано. Але ж по
суті чоловік той абсолютно має
рацію. Білокуракинщина – це
була і є українська земля, більшість людей якої своєю рідною
мовою вважають українську. Так,
можливо, не всі говорять чистою
українською мовою, і це зрозуміло. Бо
за 70 років тотальної русифікації нашої
території і знищення українців усіма
можливими способами інакше і бути не
могло. Але ж якщо чиновник такого високого рангу не володіє державною мовою, то чого він вартує, навіть якщо зважити на всі його інші регалії та заслуги?
І це при тому, що дружина Сергія Івановича Сірика – вчитель-філолог української мови та літератури. Невже йому
так важко вивчити українську мову? Тим
більше за 22 роки перебування на посаді!..
А чоловіку на ім’я Віктор, який не побоявся і в очі меру сказав те, що він думає, варто було б подякувати за правду
і за сміливість!
Якщо ти державний чиновник – то
маєш знати, вільно володіти і використовувати на будь-яких офіційних заходах
державну мову! В повсякденному житті,
при спілкуванні вдома чи в колі близьких людей можеш говорити як завгодно
– є в кожного таке право, закріплене в
Конституції, але не на публічних виступах. Тим більше, коли нині йде війна з
одвічним ворогом України – Московією.
Ось навіть з таких, здавалось би, незначних невдоволень людей діями і
словами місцевої влади і складається
критична маса негативу, яка поступово
накопичується і накопичується, і в решті
решт рано чи пізно обов’язково вибухне…

ПРО БОМЖІВ, АЛКАШІВ ТА СКАЗАНУ
ПРАВДУ В ОЧІ МЕРУ СІРИКУ

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

якби в неї була така можливість, то вона
б це дійсно зробила – такою сильною в
неї була ненависть і образа.
І, якщо чесно, я їй вірю більше, аніж
тій самій нашій місцевій владі. Бо в людей вже накопилось стільки ненависті
до представників влади (неважливо до
кого саме), бо ті, хто сидять в державних кабінетах, отримує чималу зарплату
з бюджету, і хто мав би вирішувати проблеми простих людей, навпаки, здається, роблять все для того, щоб ці проблеми створювати, а ніяк не вирішувати, і
тим самим доводячи людей до такого
стану озлобленості та ненависті до всіх.
І таких озлоблених людей, здається, з

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

су «Оазис» на сцену вискочив один чоловік, який не витримав того, що наш
«довічний мер» (22 роки на цій посаді)
говорить завжди російської мовою. Іноді
ламаною, зі вставками українських слів,
з домішками кураківського суржика. Це
дійсно виглядає досить недоречно, безкультурно і показує словесну бідність і
мовну безграмотність державного чиновника. Як тільки Сірик намагається
перейти на українську мову, то він починає заїкатися і з трудом взагалі підбирає слова, іноді перекручуючи їх в якісь
незрозумілі нормальним людям мовні
конструкції з селянським акцентом.
Як зауважив чоловік, що вибіг на сце-

Наші спільноти в соц.мережах:

FB - https://www.facebook.com/headeruser/
OK - https://ok.ru/bilokurakyne
VK - https://vk.com/club16318860
Twitter - https://twitter.com/BiloKurakyne
Telegram - https://t.me/blkportal

Глас Народу

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!

