Субота, 08 вересня 2018 року,

№17

Інформаційно-розважальна газета для жителів Білокуракинського району Луганської області, УКРАЇНА

Змінимо країну
разом!

День села
Попівка

Краще
спортивне село
Білокуракинщини

Дружній візит
працівників
культури
Білокуракинщини
на Львівщину

на стор. 2

на стор. 3

на стор. 4

на стор. 8

9 вересня - День працівників газової промисловості

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ТА БЕЗАВАРІЙНЕ
ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ БІЛОКУРАКИНЦЯМ

9 вересня відзначають своє професійне свято робітники газової промисловості. На Білокуракинщині природній
газ з’явився в грудні 1984 року. Вперше
блакитний вогник засяяв у користувачів
на вулицях Центральна (Чапаєва) та
Паркова (Кірова). З того часу газові мережі постійно розбудовувалися і зараз
протяжність газопроводів всіх тисків, в
межах Білокуракинського району, складає 420 кілометрів. Окрім того, Білокуракинська дільниця Новопсковського
міжрайонного управління з експлуатації
газового господарства обслуговує: 17
газорегуляторних пунктів (ГРП), 53 шафових регуляторних пункти, 45 станцій
катодного захисту та близько 18200 побутових газових приладів. На дільниці
працює 52 кваліфікованих робітника.
Головною функцією дільниці є безперебійне та безаварійне постачання газу
всім споживачам.
Зимова пора є іспитом як для споживачів природного газу, так і для робітників газового господарства. Для того,
щоб злагоджено пройти опалювальний сезон, потрібно до нього добре
підготуватися. Так, під час підготовки
до осінньо-зимового опалювального
сезону2018-2019 рр проведені поточні
ремонти всіх газорегуляторних пунктів,
пофарбовано 2950 м надземних газопроводів, виконано ремонт ізоляційного покриття стояків газопроводів на
виході з землі, проведено комплексне
приладне обстеження 14 км підземних
газопроводів. Впродовж року ведеться планово-технічне обслуговування
газового обладнання в квартирах та
будинках, приймаються та виконуються аварійні та ремонтні заявки, проводяться повторні інструктажі з безпечної
експлуатації приладів безпосередньо
з населенням. Всі ці роботи виконано
завдяки невтомній праці всього колективу, а особливо слід відзначити: старшого майстра СЕГ та ГРП А.В.Григоренка,

майстра АДС А.О.Чередниченка, майстра ВБСГ О.В.Чередниченка, диспетчерів Л.М.Акименко, І.Д.Боровенську,
слюсарів С.В.Боровенського, М.А.Осиченка, В.М.Ромашенка, О.І.Телелейка,
В.М.Журбу, В.М.Ромаха, Ю.Г.Марченка,
зварювальників О.П.Шандру, А.О.Беседу, водіїв О.Б.Прядка, А.І.Осиченка.
Підприємством ведеться великий обсяг роботи зі споживачами, що стосується обліку газу: заключення договорів на
розподіл та постачання природного газу,
щомісячне зняття показників лічильників газу, повірка приладів обліку газу,
облік газу юридичних осіб, особистий
прийом абонентів. Ці роботи кваліфіковано виконують: майстер О.В.Широкий,
оператор Н.В.Телелейко, контролери О.М.Григоренко, Н.Г.Чередниченко,
Н.М.Ромашенко, Т.В.Курочка,
С.М.Рожко, С.В.Кондратенко.
Слова привітання з нагоди свята хочеться сказати всім пенсіонерам підприємства: О.К.Світличному, Б.О.Ситніку, Г.О.Третяку, О.І.Діденку, Г.В.Ягнюку,
В.І.Сухоплещенку,
І.І.Шандрамайлу,
В.Ф.Терновому, В.О.Чорнусі, О.В.Трубачову, М.М.Усенку, О.А.Чередниченку,
С.І.Матвієнку, М.П.Ковтуну, К.Г.Шевкун, В.Ф.Світличній, В.М.Васильченко,
К.Г.Шандрамайло, В.І.Фоменку, В.І.Коваленку,
М.І.Горбенку,
В.В.Морозу.
А.П.Кондратенку, В.М.Якубовському.
Сумно, що зараз тема природного
газу є політичною і в той час, коли ціни
на нього сягають космічних висот, колектив міськгазу працює на скороченому
робочому тижні та отримує мізерні зарплати. І саме тому хочу сказати слова
вдячності співробітникам за їх старанну
працю, за те, що не зважають на ці перепони і несуть людям комфорт, до якого вони звикли.
Шановні колеги! З нагоди свята від щирого серця вітаю вас з Днем працівників
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості! Хочу побажати нам
безаварійності, стабільності та розвитку, достойної оплати праці. Здоров’я,
щастя, достатку вам і вашим родинам!
Добра, життєдайної енергії, земних щедрот! Зі святом вас, з Днем газовика!
Б.Трубачов,
начальник Білокуракинської дільниці
Новопсковського міжрайонного
управління з експлуатації газового
господарства

АГРАРІЯÌ БІЛОКУРАКИНÙИНИ
РОÇПОВІЛИ
ПРО ДЕРÆАВНУ ПІДТРИÌКУ АПК

Нещодавно в залі засідань Білокуракинської райдержадміністрації відбулася нарада, основною темою обговорення була «Державна підтримка
агропромислового комплексу в 2018
році». У ній взяли участь голова Білокуракинської районної ради Костянтин
Бондаренко, перший заступник голови
райдержадміністрації Сергій Щебетенко, директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
Лариса Бичкова, начальник Управління
АПР райдержадміністрації Оксана Верецун, керівники агроформувань району, голови сільських та селищних рад,
керівництво і старости ОТГ, спеціалісти
Дежпродспоживслужби у Білокуракинському районі, підприємці та працівники
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації.
Розпочалася нарада з привітань та
нагородження і з нагоди святкування
Дня підприємця. Тож грамотами Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації за
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу регіону, сумлінну
працю, високий професіоналізм нагородили: голову фермерського господарства «Меліса» Петра Бардаченка, керівника ПП «Нива-7» Дмитра Козленка.
Подяки Білокуракинської райдержадміністрації з нагоди професійного свята
отримали фізичні особи-підприємці Ірина Силкіна, Володимир Вітер та Микола
Юрченко. Грамотою Білокуракинського
районного Центру зайнятості були нагороджені: Володимир Вінник та Ганна
Уманцева.
Продовжилася нарада обговоренням
питання щодо державної підтримки агропромислового комплексу та отримання спеціальної бюджетної дотації за на-

прямами: 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 утримання 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
посадкового 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. Була приділена увага одному з
головних питань наради - розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації. Лариса Бичкова
зосередила увагу присутніх на перспективі створення сімейних молочнотоварних ферм, що є особливо актуальним
для розвитку молочного скотарства.
Головною метою наради було надання роз’яснень щодо реалізації державних та обласних програм з підтримки
агропромислового комплексу та надання консультацій з підготовки необхідних
документів для участі у цих програмах.
За матеріалами «ЖБ»
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ЗМІНИМО КРАЇНУ РАЗОМ

Нещодавно у рамках проекту «Розвиток співпраці ЗМІ Бродівського району
Львівської області та Білокуракинського
району Луганської області з метою розширення поінформованості мешканців
районів-партнерів» гості з Бродівського району Львівської області завітали
на Білокуракинщину. Даний проект реалізується в рамках Програми «Змінимо
країну разом», яка реалізується Асоціацією «Єврорегіон Карпати - Україна»
та фінансується за кошти обласного
бюджету Львівської області та компанії
ДТЕК.
Співпраця
Бродівського
району
Львівської області та Білокуракинського району Луганської області триває з
2016 року. За цей час відбулося чимало
спільних заходів, взаємних візитів, культурних обмінів тощо. Однак залишається багато негативних стереотипів серед
мешканців даних громад, які породжені

інформаційною війною та направлені
проти територіальної цілісності України.
Саме тому комунальне підприємство
«Районна газета «Голос відродження», районна комунальна телерадіокомпанія «Броди» цього літа взяли
участь у проекті «Розвиток співпраці
ЗМІ Бродівського району Львівської
області та Білокуракинського району
Луганської області з метою розширення поінформованості мешканців районів-партнерів», де партнером виступає
приватне підприємство редакція газети
«Життя Білокуракинщини». До складу
делегації почесних гостей увійшли: голова Бродівської районної ради Євген
Швед, головний редактор ТРК «Броди»
Володимир Булишин, головний редактор газети «Голос Відродження» Надія
Забокрицька, журналіст ТРК «Броди»
Наталія Замрій.
В перший день перебування делегація
відвідала Білокуракинську центральну
районну лікарню, де їх гостинно зустрічав колектив лікарні на чолі з головним
лікарем О.М.Данилком. Гості зі Львівської області приїхали не з пустими руками і вручили закладу гуманітарну допо-

могу: ліжка, інвалідні візки,
гінекологічне крісло, матраци
та інше. Потім делегація з ознайомчою екскурсією побувала в Павлівській ЗОШ.
Другий день у гостей був не
менш насиченим, вони взяли участь в урочистостях на
території смт Білокуракине
до Дня Державного Прапора,
відвідали деякі школи Білокуракинської ОТГ, оглянули
дитячі садочки «Сонечко» та
«Берізка». Потім в другій половині дня вони попрямували
до Марківщини, де їх вітали
голова Марківської райдержадміністрації Ігор Дзюба, перший заступник голови
райдержадміністрації Олена Цовма та
голова районної ради Андрій Лигута.
Зустрічали гостей в історичному центрі Марківки з короваєм, як годиться на
українській землі. Далі почесна делегація попрямувала визначними місцями
селища. Перша зупинка - Марківський
сироробний завод, де всі мали
змогу детально ознайомитись з технологією виробництва та безпосередньо
продукцією, візитної картки Марківської землі - багатим асортиментом сирів.
Далі свої двері ласкаво відчинив селищний стадіон «Нива». Гості оглянули
тренажерний та зал для греко-римської
боротьби. Дитячий садочок №1 «Теремок» на чолі з завідуючою Тамарою
Чистоклєтовою запросив гостей на затишну виставу у світлицю закладу. Дуже
глибоко й щиро актори-аматори донес-

ли глибину українського побуту до сердець виключно всіх гостей садочка. Далі
делегація попрямувала до новоствореного ЦНАПу, де директор Світлана
Мальцева ознайомила присутніх з переліком послуг, які надає даний заклад.
Завершився дружній візит у районній
центральній бібліотеці, де було підписано Меморандум про тісну співпрацю між
Марківською
райдержадміністрацією
та районною радою, Білокуракинською
райдержадміністрацією та Бродівською
районною радою.
Третього дня делегація гостей взяла
участь у засіданні круглого столу «Змінюємо Україну разом», організаторами якого були колектив ПП РГ «Життя
Білокуракинщини» за участю делегації Бродівщини, делегації Марківщини,
журналістів, влади, активу Білокуракинщини. Метою засідання круглого столу
було обговорення перебігу співпраці
засобів масової інформації Бродівського району Львівської області та Білокуракинського району Луганської області
з метою розширення поінформованості
мешканців районів-партнерів про особливості та здобутки суспільного життя

районів-партнерів шляхом суттєвого
збільшення матеріалів у засобах масової інформації районів, поглиблення міжрегіональної
співпраці, розробки та реалізації нових проектів співпраці у рамках програми «Змінимо країну разом».
Відкрила засідання ведуча заходу
Олена Плужнікова. Свою запальну пісню подарувала вчитель Лозно-Олександрівської ЗОШ Тетяна
Базалєєва. Зі словами
привітань виступили голова Білокуракинської
райдержадміністрації
Сергій Іванюченко, голова Бродівської районної
ради Євген Швед, голова Марківської районної
ради Андрій Лигута, перший заступник голови
Марківської райдержадміністрації Олена Цовма,
редактор Бродівської
районної газети «Голос відродження» Надія
Забокрицька та голова
телерадіокомпанії «Броди» Володимир
Булишин. Всі присутні наголосили, що
проект «Змінимо країну разом» став
для усіх міцним поштовхом до співпраці.
Також під час заходу відбулася процедура нагородження. Так, подяками
Білокуракинської райдержадміністрації
за відповідальну громадську позицію,
підтримку дружніх взаємовідносин між
Білокуракинським районом
Луганської області і Бродівським
районом Львівської області були нагороджені: начальник відділу освіти
Білокуракинської ОТГ Любов Зубкова,
журналіст ТРК «Броди» Наталія Замрій,
головний редактор КП «Районна газета
«Голос Відродження» Надія Забокрицька, керівник ТРК «Броди» Володимир
Булишин та вчитель Лозно-Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тетяна Ба-

залєєва. Після жвавого обговорення
всіх позитивних моментів вищезазначеного проекту свій виступ подарувала
Галина Пєкалєва. Ввечері цього ж дня
делегація зі Львівщини відвідала Лозно-Олександрівську ОТГ, взяла участь в
святкових заходах до Дня Незалежності
України у смт Білокуракине.
Сподіваємося, що подальша співпраця газети «Життя Білокуракинщи-

ни», газети «Голос Відродження» та
ТРК «Броди» буде тільки розвиватися
та спрямовуватиметься на розширення поінформованості мешканців двох
зазначених районів та інших територій
про особливості та здобутки у суспільному житті районів-партнерів - Бродівського та Білокуракинського, шляхом суттєвого збільшення матеріалів у ЗМІ двох
районів. Основну увагу буде сконцентровано на специфіці діяльності органів
виконавчої влади і місцевого самоврядування (зокрема, щодо децентралізації), структур освіти, культури, охорони
здоров’я, молодіжного життя, охорони
історико-культурної спадщини, функціонування ЗМІ, економіки тощо. Межі співпраці будуть постійно розширюватись.
Адже ми «Змінюємо Україну разом»!
За матеріалами «ЖБ»
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СЕРПНЕВА КОНФЕРЕНЦІЯ ОСВІТЯН

Учитель - це не професія, це покликання, яке надихає, дає сили та ідеї. Це
особливе відчуття значимості, яке присутнє у кожного, хто пов’язаний із дітьми.
Кожен прожитий день у школі не схожий
на попередній. Колесо навчальних років
обертається настільки швидко, що хочеться вигукнути: «Мить, зупинись!».
Новий навчальний рік для школярів
розпочинається завжди 1 вересня. А
для освітян Білокуракинщини вже традиційно його початок знаменується
серпневою педагогічною конференцією,
яка у нинішньому році відбулась у районному Будинку культури імені Тараса
Шевченка. Головна мета зібрання - це
своєрідна лінійка готовності до нового
навчального року.
Традиційно на ній зібралися керівники,
заступники керівників,
педагогічні колективи закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, методисти та спеціалісти
відділів освіти аби підвести підсумки роботи, визначити завдання та пріоритети

розвитку освіти в умовах формування
нового освітнього простору, скерувати свою роботу з впровадження нових
освітніх стандартів. У роботі конференції також взяли участь перший заступник
голови райдержадміністрації Сергій Щебетенко, голова районної ради Костянтин Бондаренко, голова Білокуракинської селищної ради Сергій Сірик, голова
Лозно-Олександрівської селищної ради
Олексій Леонов. Почесні гості привітали
освітянську громаду з початком нового
навчального року, подякували за плідну
працю, за достойну підготовку до нового навчального року, проінформували

присутніх про вирішення проблем галузі освіти району, створення необхідних умов для навчання учнів. А також
наголосили на важливій ролі учителя в
реалізації Концепції «нової української
школи», яка запроваджується у цьому
навчальному році у всіх школах України.
В.о. начальника відділу освіти Білокуракинської РДА Л.М.Бончужна ознайомила присутніх з процесом становлення Нової української школи (НУШ),
досягненнями минулого навчального
року та планами на майбутнє. Зокрема, Л.М.Бончужна підкреслила: «Всі
зміни, які будуть здійснюватися у закладах освіти в рамках Нової української
школи, мають проходити крізь призму
нового освітнього простору, і початкова
школа в цьому питанні є прикладом радикальних змін нового освітнього середовища...» Великої уваги було приділе-

День села Попівка

У кожної людини в житті є щось сокровенне, найрідніше - це її Батьківщина.
Для багатьох людей село Попівка стало
рідним куточком.
Біля Попівського сільського клубу місцеві та гості відсвяткували День села.
В день яблучного спасу концертну програму відкрили ведучі Євгенія Завацька та Артем Гуртовий, які запросили на
сцену почесних гостей: голову Білокуракинської ОТГ С.І.Сірика, заступника
генерального директора ФП «Заста-

ва» В.М.Горячева та господарів
свята - директора ПрАТ «Білокуракинський» О.Г.Свинаренка,
старосту сіл Полівка, Рудове
Ю.А.Гуртову. Вони привітали
односельчан та побажали щастя, здоров’я, добра, достатку,
миру, щедрої долі, сили й наснаги. Із солодкими подарунками
привітати попівчан завітала в.о.
помічника народного депутата
В.С.Курила Н.В.Хмеленко.
Сергій Іванович
разом з Юлією
А н атол і ї в н о ю
вручили
грамоти-подяки за
вагомий внесок
у розвиток інфраструктури
села директору
ПрАТ «Білокуракинський»
О . Г. С в и н а ренку, діловоду А.С.Лавренку, Н.М.Шандрі,
О.В.Білоусову.
Є.І.Завацькій,
А.М.Дубейко, О.М.Волошиной,
В.І.Мінчук,
О.М.Пономаренко, О.В.Ткачук, Г.М.Фоменко,
О.В.Лавренко. Також староста
села Юлія Анатоліївна заспівала
пісню «Лише у нас на Україні»
для жителів села в подарунок.
Після офіційної частини свята
місцевих жителів привітали: лауреат обласних і всеукраїнських
конкурсів, народний хор «Слобожани» Новопсковського Будинку
культури на чолі з керівником,

но висвітленню роботи з обдарованими
дітьми, оздоровленню учнів, роботі в
пришкільних та мовному таборах, національно-патріотичному вихованню.
Доповідачі (директор Павлівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Ю.Л.Ромашенко, учитель
початкових класів Павлівської ЗОШ І-ІІІ
ст. Н.П.Ткаченко, учитель Лозно-Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. С.М.Лагутіна,
учитель Тимошинської ЗОШ І-ІІ ст. Н.А.
Грекова, учитель-організатор дитячого
колективу Лозно-Олександрівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Т.І.Базалєєва) більш детально
окреслили питання становлення нового учителя НУШ, значення англійської
мови в сучасному суспільстві, розвиток творчих здібностей учнів та роботу
школи молодого вчителя. Хотілося б
зазначити, що всіх присутніх надихнули
досвідом власної роботи Н.А.Грекова,
що разом зі своїми вихованцями співає,
пише вірші, друкує збірники власної
творчості, отримує нагороди за участь
в різних конкурсах і разом з дітьми відпочиває та С.М.Лагутіна, яка допомагає своїм вихованцям якомога швидше
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інтегруватися в Європу через вивчення
англійської мови.
Досить важливим аспектом національно-патріотичного
виховання
в
ЗЗСО є участь в проекті «Змінимо
країну разом». В умовах, коли Україна
дійсно переживає непрості часи, коли
фактично в Луганській і Донецькій областях йде війна, та програма, яка була
запропонована головою Луганської обласної державної адміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом «Єднаймо
країну разом» та активно підтримана головою районної державної адміністрації Сергієм Іванюченком, стала міцним
поштовхом в цій ситуації. Відділи освіти

Білокуракинської РДА та селищної ради,
заклади освіти укладали меморандуми про співпрацю в освітній сферах
між Бродівським і Жовківським районами Львівської області. Налагодження
дружніх стосунків дало вже ряд певних
позитивних результатів. Перш за все,
задля формування в учнівської молоді
Білокуракинського району національних
цінностей та патріотизму, діти відвідали
території Західної України, побачили, як
там живуть люди, познайомилися і потоваришували зі своїми ровесниками.
Лише у цьому році на Львівщині побували 23 дитини та 4 педагога. Хочеться
привітати працівників освітянської ниви
з новим навчальним роком та побажати творчих успіхів і плідних здобутків у
роботі.
За матеріалами «ЖБ»

заслуженим працівником культури
України Володимиром Андрющенком, солісти Тимошинського Будинку культури та жіночий колектив
«Білі роси», місцеві учасники художньої самодіяльності. Також виступив дитячий колектив села Попівка
з запальними танцями, флешмоб
«Перлина України» виконали: Ліза
Фоменко, Кіра Стешенко, Ярослав
Птаховський, Ярослав Ткачук, Настя
Іванкова, Світлана Волошина, Ілля
Гуртовий, Ярослав Какапіч, Олеся
Чумак, Ліля Радченко, Ріта Радченко, Тимур
М асл овський,
Вероніка Масловська.
Під час концерту
гостей
пригощали
безкоштовною
українською
стравою - польовою кашею,
дітей - солодкими напоями.
Для
малечі
працювали різноманітні безкоштовні атракціони: надувні батути, ігрова
риболовля, гра «Angry Birds».
Також провели безпрограшну
лотерею, головний приз – електрочайник виграла Олеся Чумак. На свято був запрошений
Іван Іванович з пінною вечіркою, лазерним шоу, мильними
бульбашками та чудовою дискотекою.
Увесь час за порядком слідкували представники Білокуракинського відділу ГУНП Луганської області.

Під час свята був організований
феєричний салют, який подарував
очільник ФП «Застава» Ю.А.Дєточка.
Хочеться подякувати всім, хто взяв
участь у підготовці свята. Дякуємо всім
керівникам: О.Г.Свинаренку, Ю.А.Гуртовій, Ю.А.Дєточкі, В.М.Горячеву, односельцям, які допомогли і словом, і
ділом: О.Є.Волошии, О.В.Кривоножко,
О.В.Мінчук, О.В.Мінчук, В.М.Опришко,
В.В.Косенков, М.В.Косенков, О.Л.Гуртовий, А.О.Гуртовий, О.П.Ковальчук.
Громада села Попівка
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КРАЩЕ СПОРТИВНЕ СЕЛО БІЛОКУРАКИНЩИНИ
ОТГ Дмитро Шуть, директор БРКУ ФСК
«Здоров’я» Микола Єрьоменко, голова
Лозно-Олександрівської ОТГ Олексій
Леонов та старости сіл Білокуракинської ОТГ. На урочистому відкритті тренер
футбольного жіночого клубу «Кобра»
Анатолій Кривуля вручив юній учасниці футбольного клубу Дарині Нізійовій
символічний подарунок у вигляді фото
всієї команди з нагоди її 15-ти річчя.

Нещодавно на спорткомплексі «Здоров’я» відбулася спартакіада на «Краще спортивне село Білокуракинщини»,
де змагалися учасники з Білокуракинської ОТГ Лозно-Олександрівської ОТГ
та сіл Білокуракинського району, захід
присвячений Дню Державного Прапора України. Привітати зі святом та побажати спортивних звершень завітали заступник голови Білокуракинської

ко та Анатолій Кривуля.
Основним завданням організаторів
даного заходу є підвищення соціальної
значимості та ролі фізичної культури і
спорту у формуванні здорового способу
життя, організації повноцінного оздоровлення і відпочинку та залучення широких верств сільського населення.
Після досить потужних змагань результати виглядають таким чином: стрибки у
довжину з місця - І місце - команда с.
Мирне, II - с.Олексіївка, ІІІ - с.Паньківка;
волейбол - І місце - команда с.Мирне,
II - с.Паньківка, III - с.Тимошине; дартс - І місце посіла команда с.Лизине, II
- с.Нещеретове, ІІІ - с.Олексіївка; легкоатлетична естафета 4x100 м - І місце - с.Луб’янка, II - с.Шаларівка, III - смт
Лозно-Олександрівка, у змаганнях з пе-

Спортсмени Білокуракинщини випробували свої сили у змаганнях з волейболу, стрибків у довжину, дартсу, перетягуванні канату та в легкоатлетичній
естафеті 4x100 м. Всього участь у спартакіаді взяло 17 команд. Головними суддями змагань були Микола Пономарен-

За матеріалами «ЖБ»

БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ РАЦС ПРАЦЮЄ СТАБІЛЬНО ТА ПО-НОВОМУ

У житті людини мають місце такі
важливі події та факти, як народження, шлюб, смерть. Ці події мають і
юридичне значення, у своїй сукупності
вони характеризують цивільний стан
особи, який передбачає комплекс прав
та обов’язків. До категорій, які характеризують стан особи та її місце в суспільстві, відносяться правоздатність,
дієздатність, громадянство, приналежність прізвища, імені, сімейний стан.
Конкретні суб’єктивні права і обов’язки
громадян виникають з настанням передбачених законом юридичних фактів,
які підлягають реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану.
Враховуючи правове значення державної реєстрації актів цивільного стану
для особи та держави, з метою захисту
особистих та майнових прав, порядок
державної реєстрації цих актів визначається відповідними актами законодавства, зокрема Сімейним кодексом
України.
Слід зазначити, що Законом України
«Про державну реєстрацію актів цивільного стану» визначено, що відділи
державної реєстрації актів цивільного
стану проводять державну реєстрацію
народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни
імені, смерті, вносять зміни до актових
записів- цивільного стану, поновлюють
та анулюють їх; формують Державний
реєстр актів цивільного стану громадян,
ведуть його, зберігають архівний фонд;
здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження.
Сьогодні державна реєстрація актів
цивільного стану ґрунтується на чіткій
організації цієї справи з боку державної влади та на професійності осіб, які
їх реєструють - працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану.
Нещодавно нам вдалося поспілкуватися з працівниками Білокуракинського
районного відділу Державної реєстрації
актів цивільного стану, де ми дізналися,
як саме вищезазначений відділ проводить державну реєстрацію народження
фізичної особи та її походження, шлюбу,
смерті, розірвання шлюбу, зміни імені,
а також про кожний факт державної
реєстрації акту цивільного стану. Він
видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. У
своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України,
актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими актами за-

конодавства України.
На сьогоднішній день у даному закладі працює два професіонала своєї
справи; начальник Білокуракинського
районного відділу Державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у
Луганській області Яна Брюховецька
та спеціаліст Білокуракинського районного відділу Державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області Юлія Толмачова.

Хочеться зазначити, що Яна Іванівна почала свою трудову діяльність, ще
навчаючись в Луганському державному університеті внутрішніх справ. Тож,
з 2003 по 2006 рік вона працювала в
Луганському обласному Управлінні
юстиції у м. Луганськ. Потім працювала
в приватних структурах, страхових компаніях, громадській організації «Всеукраїнська спілка автомобілістів». Але у
зв’язку з війною була вимушена виїхати
з міста. Чому саме в селище Білокуракине? Тому що батьки Яни Іванівни саме
звідси, так би мовити селище - її мала
батьківщина. Трохи освоївшись, вона
влаштувалася на посаду юриста до
Білокуракинської ЦРЛ (2015-2016 р.р.).
Потім висококваліфікованого працівника запросили на посаду радника голови
з юридичних питань до Білокуракинської районної ради, де Яна Брюховецька
пропрацювала приблизно рік.
Саме тоді Білокуракинський районний відділ Державної реєстрації актів
цивільного стану переживав не найкращі часи, бо, на превеликий жаль, всі
працівники звільнилися, і заклад працював лише по четвергам, коли приїжджав
працівник подібного закладу з м. Старобільськ. Яна Іванівна вирішила очолити даний відділ і з березня 2017 року
почала освоювати нові обов’язки. Звичайно, на початку було досить важко, ще
й одній працювати на весь відділ, але у

ретягування канату перемогу виборола
команда с.Павлівка, II - с.Мирне, III - с.
Лизине.
Приємною подією стало те, що в рамках спартакіади відбувся товариський
футбольний матч між жіночим футбольним клубом «Кобра» та футбольною
командою хлопців ДЮСШ. У безкомпромісній та при цьому коректній боротьбі перше загальнокомандне місце
і титул «Краще спортивне село Білокуракинщини 2018 року» вибороли спортсмени села - команда села Олексіївка,
«срібло» у села Мирне, «бронза» у команди з села Паньківка. Переможці та
призери змагань нагороджені медалями, грамотами та кубками.

грудні 2017 року в команду Яни приєдналася ще один працівник - спеціаліст
Юлія Толмачова. Ось так вдвох вони
зараз здійснюють великий обсяг робіт у
сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
Дійсно, на сучасному етапі розвитку суспільства велика роль провідника
норм чинного законодавства до пересічних громадян належить органам
державної реєстрації актів цивільного
стану. Протягом цього року значна увага
в роботі
відділу приділялась: реєстрації народження - 113, державна реєстрація
шлюбу - 42, зміни імені - 1, розірвання
шлюбу - 11, смерті - 267. Хочеться сказати, що найближчим часом планується виїзна церемонія одруження біля
Каплиці, де відкриваються неймовірні
краєвиди Білокуракинщини. Яна Іванівна відзначила той факт, що саме у
період зміни сезону показники реєстрації смертності зростають більше ніж
вдвічі. Тобто погодні умови впливають
на здоров’я людини, різноманітні хвороби загострюються і спричиняють смерть.
Що стосується розірвання шлюбу, то
цей процес проводиться лише за спільною згодою. Для цього потрібне дотримання двох основних умов: відсутність
спільних неповнолітніх дітей; обопільна
згода подружжя на розірвання шлюбу.
Також в Білокуракинському відділі регулярно проводяться пам’ятні дати, а ще
в цьому році був зареєстрований Всеукраїнський рекорд одружень.
Зазначимо, що для уникнення черг
у відділах державної реєстрації ак-

тів цивільного стану, є можливість зареєструватись на прийом або подати
заяву у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану через мережу Інтернет
з використанням сайту «Он-лайн будинок юстиції» або веб-порталу «Звер-

нення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», перелік відділів
державної реєстрації актів цивільного
стану - учасників пілотного проекту затверджено наказом Міністерства юстиції України 09.07.2015 року №1187/5 у
редакції наказу Міністерства юстиції
України 20.03.2017 р. №908/5. Увійти на
«Он-лайн будинок юстиції» або веб-портал можна за наступними посиланнями:
https://online.minjust.gov.ua/ ; http://dracs.
minjust.gov.ua/.
Міністерством юстиції України протягом 2016 року запроваджені пілотні
проекти щодо державної реєстрації
народження в пологових будинках. Також, з метою апробації європейських
стандартів у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану, спрямованих на
створення сприятливих умов для отримання фізичними особами адміністративних послуг у зазначеній сфері, та для
забезпечення реалізації гарантованого
державною права на шлюб, зокрема
для учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб,
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2016 року №502р запроваджено реалізацію пілотного
проекту щодо державної реєстрації
шлюбу у скорочені терміни.
Білокуракинський РАЦС у разі добровільного рішення батьків має право
визнати факт батьківства, згідно зі ст.
126, 134 Сімейного кодексу України. Для
цього необхідно підготувати заяву, яку
слід надати в органи РАЦСу. Це можливо зробити і в разі, якщо мати дитини не
перебуває у шлюбі з чоловіком, але бажає на нього зареєструвати дитину при
обопільній з ним злагоді, але процес
безповоротній. Нещодавно ще стартував загальнонаціональний просвітницький проект «Я маю право», який кардинально змінив відносини громадянина
та держави, навчив українців захищати
свої права.
Органи державної реєстрації актів
цивільного стану супроводжують людину через усе життя - від народження
і до смерті. Адже кожна подія в житті
людини (народження, шлюб, розірвання
шлюбу, зміна імені, смерть) має бути зареєстрована в державному органі.
Саме з моменту реєстрації актів
цивільного стану в державному органі
реєстрації актів цивільного стану між
громадянином та державою започатковуються, змінюються, доповнюються
або припиняються цивільні права та
обов’язки.
За матеріалами «ЖБ»

08.09.2018 р. №17

Білокуракинський портал

ВСЕ НАЙКРАЩЕ – ДІТЯМ!
Дошкільний навчальний заклад «Веселка» живе і працює з квітня 2012
року і за цей час його відвідували більше п’ятдесяти діток із сіл Просторе та
Плахо-Петрівка, а також діти батьків-переселенців із міст Луганськ, Попасне,
Рубіжне. Розташувався ДНЗ «Веселка»
у Просторівській ЗОШ І-ІІІ ступенів і з
простої класної кімнати перетворився
у домашню оселю, яка вітає своїх мешканців теплом та затишком. Дякуючи постійному піклуванню білокуракинської
райдержадміністрації, районноговідділу
освіти, Просторівської сільської ради,
місцевих підприємців значно зміцніла
матеріальна база садочка. Так, за цей
час було встановлено пластикові вікна,
придбано нові меблі, штори, килимове
покриття, іграшки, методичну та художню літературу. Найщиріші слова подяки
висловлюємо нашим постійним спонсорам - місцевим агропідприємствам: ДП
АПК «УкрАгроСтар» (директор М.В.Васильєв) та СФГ «Вікторія-К» (директор
В.В.Костюченко). Нещодавно, як кажуть, без питань, вони виділили значну
матеріальну допомогу для придбання
м’якого куточка малюкам.
Також за цей час проведено багато
ремонтно-будівельних робіт: вирівнювання підлоги, шпаклювання стін, наклеювання шпалер на стіни та стелю,
фарбування підлоги, батарей, дверей,
встановлення меблів. І знову ми зверталися до місцевих підприємців, які
допомагали нам в усьому, починаючи з надання саморізів, кьорхера для

миття килимів і закінчуючи наданням
коштів для придбання новорічних подарунків. Від імені усіх батьків дякуємо
М.М.Сміяну, О.І.Солошенко, Б.П.Верецуну, В.В.Каракуліну, О.О.Кисловській,
О.А.Ковеня.
Все приміщення дитсадка розділене
на ігрові зони та куточки. Зараз тут готується Святий куточок, для якого жителька с. Просторе Аня Сміян підготувала картину із зображенням Пресвятої
Матері Богородиці у техніці алмазного
живопису.
Велику частку своєї праці у створенні
належних умов для дітлахів вклали небайдужі батьки. Висловлюємо щиру подяку В.Федорченко, С.Шишаку, О.Сухоставському, Л.Пономаренко, А.Бобровій,
Ю.Митрога, Н.Маніній, І.Рожковій, О.
Шавернєвій, І.Хорольській, О.Трокай,
С.Верецун, Ю.Жарких, Н.Химченко, Р.
Жарких, Н.Чередниченко за їх невтомну
працю. Стало доброю традицією серед
батьків-дарувати садочку кімнатні квіти,
коли вони вперше приводять своїх діток.
А тому природничий куточок садка, де
діти залюбки доглядають за рослинами,
налічується вже більше двадцяти найменувань квітів.
У цей непростий для нашої країни час
ще раз переконуємося, що колишній лозунг «Все краще - дітям» живе і працює
завдяки небайдужим людям, їх добрій
душі та щирому серцю.

Порушення правил пожежної безпеки
загрожує навколишньому середовищу і
становить небезпеку для життя людей.
Управління ДП «Білокуракинського
ЛМГ» Олексіївського лісництва нагадує,
що під час перебування в лісі необхідно повідомляти лісогосподарське підприємство та підрозділи МНС про виникнення лісової пожежі.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється: розведення багаття
у лісовому насадженні; заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів; палити, кидати у лісі непогашені
сірники; випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісовою фонду,
а також на прилеглих до лісу земельних
ділянках.
У свою чергу Олексіївське лісництво
проводить заходи щодо запобігання

виникнення та попередження пожеж.
Регулярно проводить рейди щодо контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в лісах Олексіївського лісництва.
З початку року на території лісових насаджень Олексіївського лісництва було
зроблено догляд за мінералізованими
смугами в кількості 142,1 км. Та до кінця року планується обновити ще 300 км
смуг.
Період особливої пожежної небезпеки
триватиме до жовтня включно.
Лісівники Олексіївського лісництва
закликають жителів прилеглих сіл території лісового фонду Олексіївського лісництва дотримуватися правил пожежної
безпеки!

Кухарів стало більше

Білокуракинський районний центр
зайнятості спільно з Білокуракинським
професійним аграрним ліцеєм випустив
групу слухачів, які проходили професійне навчання за професією «Кухар».
Під час державної кваліфікаційної атестації слухачі показали якісні знання з
технології приготування усіх видів страв
та кулінарних виробів, особливості
приготування національних, фірмових
страв та страв іноземних кухонь. Цим
довели, що справжній кухар зобов’язаний вміти готувати не тільки супи, м’ясні страви, гарніри, салати і багато чого
іншого, а й мати цілий набір знань із
різних галузей, професійні знання всіх
тонкощів кулінарного мистецтва, любов
і вірність своєму покликанню.
Білокуракинський РЦЗ
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Дем’янівка та Шовкунівка
відсвяткували день народження

Днями в селах Дем’янівка та Шовкунівка відзначалося свято села. Музика лунала з самого рання до пізньої ночі.
О 10 годині ранку розпочалися спортивні змагання з волейболу та футболу. О
12:00 біля Дем’янівського СБК розпочався святковий концерт.
«Увага, увага, спішіть, поспішайте. Господарі й гості, глядіть не минайте, на
свято просим гуртом й поодинці, чекають на всіх тут призи і гостинці, мерщій
бо на свято, усі поспішайте. Розважайтесь, милуйтесь, співайте і грайте!»
- саме цими словами ведучі свята відкрили святковий концерт. Зі словами
привітання до односельчан звернувся
староста сіл Дем’янівка та Шовкунівка
Сергій Панченко та заступник голови
Білокуракинської селищної ради Дмитро Шуть. Прекрасний настрій односельчанам та гостям свята дарували
учасники художньої самодіяльності:
фольклорний колектив «Струмочок»,
вокальний колектив «Зоряна», танцювальний колектив «Дем’яночка», прекрасну гумореску розповіла Людмила
Вітер. Також на свято завітали гості з
села Коноплянівка: вокальний колектив
«Гармонія», своїм виступом потішили
Світлана Горбенко, Христина Коваленко та Валентина Заєць. Під час концерту вітали людей, які в цьому році святкували визначну подію: золоте весілля
- подружжя Володимира Миколайовича
О.СУХОСТАВСЬКА, та Валентини Михайлівни Путненків та
завідуюча ДНЗ «Веселка» срібне весілля - подружжя Володимира

ЗАПОБІГТИ ПОЖЕЖАМ

Правда
переможе!

та Олександри Тарасенків, Володимира
та Світлани Бикових, Тетяни та Віталія
Бикових, Сергія та Валентини Донцових.
Відзначали діток, які народилися в цьому році. Це Яна Гринько, Діана Горлова,
Серафим Бачинський та Анна Акименко. Та ювілейні дати жителів громади.
Багато приємних слів було сказано цього дня.
Після концерту всіх запросили почастувати смачною кашею, яку приготувала О.П.Гринько. Дітки мали змогу
поласувати смачною солодкою ватою,
гратися на батуті. Ближче до вечора з
малечою провели конкурси та ігри, які
підготувала завідуюча бібліотекою А.О.
Мирошниченко.
Перед тим, як розіграти безкоштовну
та безпрограшну лотерею, вся громада
зробила фото на згадку на містку «Люблю Дем’янівку». Ніхто зі свята не пішов
з пустими руками та поганим настроєм.
Увечері розпочалася святкова дискотека. Молодь та старше покоління
розважалося від душі. Ніхто не сидів
на місці. В селах відчувалась дружня
атмосфера. Всі мали змогу відпочити
та насолодитись чудовим концертом,
смачною кашею, спілкуванням з друзями та рідними. Також за проведення
свята слова вдячності хочемо сказати
нашим спонсорам: директору СТОВ
«Зоря» М.Г.Ведмеденку, В.М.Лавренку,
приватним підприємцям Т.І.Бабак, В.Г.
Гриньку, В.І.Заєць, Д.Г.Федоренко.
О.ПАНЧЕНКО, староста сіл Дем’янівка та Шовкунівка

Білокуракинщина у вогні

му Білокуракинського лісгоспу від лісничого Олексіївського лісництва надійшло повідомлення про загоряння сухої
степової рослинності поблизу села Нещеретове і що лісовою охороною лісництва проводиться тушіння загоряння.
На допомогу було відправлено мобільну пожежну команду Білокуракинського
лісництва у складі 4-х чоловік. Пожежу
було зупинено на підступах до Державного лісового фонду.

ПОЖЕЖА БІЛЯ СЕЛА ЧАБАНОВЕ
6 вересня 2018 року о 16-00 черговому Білокуракинського лісгоспу від жителя села Чабанове надійшла інформація
про пожежу у селі та загрозу розповсюдження вогню по яружно-балковій системі навкруги села і виникненню пожеж
в захисних лісосмугах. На місце пожежі
За матеріалами «ЖБ» виїхало дві мобільні пожежні команди
- Білокуракинського та Лозно-ОлексанДозвіл на затримання дрівського лісництв у складі 9 чоловік,
2автомобіля та 1 трактор з плугом. ПоПОЖЕЖА БІЛЯ СЕЛА
за підозрою у створенні жежу було зупинено на підступах до
КОНОПЛЯНІВКА
незаконних збройних Державного лісового фонду, пошкодже- 8 вересня об 11:30 черговому Білокуно 0,1 га полезахисних лісосмуг.
ракинського лісгоспу від старости села
формувань
Коноплянівка А.Самарського надійшла
Дозвіл на затриінформація про загоряння сухої степової
мання з метою прирослинності поблизу села Коноплянівка,
воду для розгляду
яке є загрозою для лісосмуг Державного
клопотання про облісового фонду. На місце пожежі виїхала
рання
запобіжномобільна пожежна команда у складі 4-х
го заходу у вигляді
чоловік. Горіла полезахисна лісосмуга
тримання під варта степ. На підступах до Державного літою, особи 1982 року
народження, яка зареєстрована в смт
Білокуракине, яку органом досудового
розслідування підозрюється у створенні не передбачених законом збройних
формувань або участь у їх діяльності.
ПОЖЕЖА БІЛЯ СЕЛА ЛИЗИНЕ
З таким клопотанням звернувся орган
7 вересня 2018 року черговому Білополіції до слідчого судді, так як особа, куракинського лісгоспу о 15-00 надійяку підозрюється у вищезазначеному шло повідомлення про пожежу в придозлочині не з’являється на виклики до рожній лісосмузі поблизу села Лизине.
суду та відсутня за місцем проживання. Мобільна пожежна команда лісництва у
Дана особа підозрюється в обладнан- складі 4-х чоловік була задіяна в тушінні
ні блокпостів представників не передба- пожежі, щоб запобігти розповсюдженчених законом збройних формувань в м. ню вогню до меж Державного лісового сового фонду пожежа була зупинена. В
Луганськ, чергування на блокпостах в м. фонду. В гасінні пожежі брали участь гасінні пожежі приймав участь місцевий
Луганськ в бронежилеті та камуфляж- працівники МНС та місцевого сільгосп- житель Пеньков на власному тракторі в
ній формі, маючи при собі вогнепальну підприємства.
агрегаті із землеробним знаряддям.
зброю та ін.
ПОЖЕЖА БІЛЯ СЕЛА НЕЩЕРЕТОВЕ
За матеріалами
Білокуракинський районний суд
7 вересня 2018 року о 16-00 черговоДП «Білокуракинське ЛМГ»
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Білокуракинський портал

УВАГА: СПЛАЧУЄМО ПОДАТКИ
НА НОВІ БЮДЖЕТНІ РАХУНКИ

У Сватівській об’єднаній державній
податковій інспекції Головного управління ДФС у Луганській області нагадують:
з 2 липня 2018 року змінено реквізити
бюджетних рахунків для сплати податків, зборів та обов’язкових платежів.
Граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої
моделі виконання дохідної частини
бюджетів, протягом якого старі рахунки
залишаються активними, закінчується
10.09.2018 р.
Таким чином, починаючи з 11.09.2018
р. кошти, які сплачуватимуться платниками податків на рахунки зі старими
реквізитами не будуть зараховуватись
до бюджетів, а повертатимуться плат-

никам, як нез’ясовані надходження.
У зв’язку з цим, платникам податків
при заповненні розрахункових документів на сплату податків, зборів та
платежів до державного та місцевих
бюджетів необхідно зазначати реквізити рахунків, відкритих з 02.07.2018 р. на
балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998).
З оновленими рахунками можна ознайомитися в Центрах обслуговування
платників за місцем обліку та на субсайті Головного управління ДФС у Луганській області у банері «Бюджетні рахунки»
або за посиланням: http://lg.sts.gov.ua/
byudjetni-rahunki/.
Сватівська ОДПІ

РЕСТАВРУВАЛИ ПАМ’ЯТНИК
«НЕВІДОМОМУ СОЛДАТУ»

Нещодавно пам’ятний комплекс «Невідомому солдату», який встановлено
на провулку Шкільному в смт Білокуракине було приведено в належний
стан. Неабияку допомогу Білокуракинській ОТГ в цій справі надав ПП СВФ
«Агро» в особі генерального директора
Т.М.Лапти. Якісно працювали над реставрацією багато працівників ПП СВФ
«Агро». Подяками Білокуракинської ОТГ
нагородили Віталія Шестака та Олександра Ратошнюка. За роки війни було
пролито, як прийнято висловлюватися,
море крові. Але, не менше було проли-

то і сліз. Сліз печалі і жалю, дитячих і
жіночих сліз. Немолоді жінки і сьогодні
змахують з очей непрошені солоні краплинки. Дружини продовжують оплакувати своїх чоловіків сестри - братів. До
цієї священної скорботи додаються ще
сльози від всіляких негараздів сьогодення, які безпідставно так довго тривають.
Та якби далеко не віддалялися ті часи,
які б зміни не відбувалися у нашому суспільстві - подвиг ветеранів війни і праці
житиме вічно в наших серцях.

тверджено Програму розвитку та підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Білокуракинський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Білокуракинської районної
ради на 2018 рік та прийнято рішення
про продовження трудових відносин з
його керівником Віталієм Лунякіним.
Про соціальне забезпечення та соціальний захист населення Білокуракинського району присутнім доповіла
начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Наталія Бойко. В свою чергу про стан
розвитку фізкультури і спорту в Білокуракинському районі у 2018 році розповів
головний спеціаліст з питань молоді і
спорту РДА Микола Пономаренко.
В ході роботи сесії було також внесені
зміни до районних програм, затверджено тарифи на роботи та послуги з інвентаризації нерухомого майна та інші
роботи, що виконуються Комунальним
підприємством «Білокуракинське районне бюро технічної інвентаризації»
тощо.
На завершення депутат районної ради
Діденко Л.О. представила звіт-презентацію про участь у Літній школі самоврядування м. Жовква Львівської області за
темою «Муніципальні послуги у громадах: організація надання та оцінювання
якості».
Білокуракинська РДА

Громадські роботи для безробітних осіб користь для жителів громади!
Сьогодні, особи, які перебувають на
обліку в центрі зайнятості та працюють на громадських роботах з благоустрою, виконували роботи укріплення
місць постійного підтоплення у період
паводку або зливи. Дякуємо чуйним та
відповідальним мешканцям громади,
які намагаються зробити наше селище
кращим!
Продовжується тісна співпраця центру зайнятості з Білокуракинською ОТГ.

ТИМОШИНЕ РАДО ЗУСТРІЛО ГОСТЕЙ
Аби зберегти славні звичаї та традиції,
примножити здобутки рідного села на
радість дітям та внукам за доброю традицією одного сонячного дня громада
села та численні гості весело відсвяткувала День села Тимошине. Долучитися до цього дійства, стати промінцем
сонячного настрою громади міг кожен,
кому було що сказати, глядацький зал
був влаштований просто неба. Тепло
вітали односельців зі святом ведучі заходу А.Стативка та К.Гужвінська. Після
офіційної частини відбувся святковий
концерт. Хвилини насолоди усім присутнім протягом кількох годин дарували учасники художньої самодіяльності
Тимошинського СБК (директор І.С.Горбенко) Аліна та Ксенія Гужвінські, Юлія
Ковтун, Ніна Стативка, Дар’я Остапенко,
Сергій Чухля, Дар’я Петриченко, Поліна
Рибальченко, Віка Герасименко, Неля
Грекова. Також свої виступи продемонстрували учні школи, дитячий садок

Білокуракинський РЦЗ

«Лелека»» та жіночий колектив «Білі
роси». В ході свята відбулися спортивні
змагання, які проводив О.В.Головко. Дітей приваблював батут, біля нього шикувалися величезні черги, адже малеча
полюбляє цю чудову розвагу.
Цього дня неабиякі слова вдячності
звучали спонсорам свята: ПП «Гран-Баварія», Лідії, Андрію та Валерію Івановим,
депутату районної ради С.А.Гужвінському, сільській раді, землекористувачам:
В.Петриченко,
С.Пржегорлінському,
С.Остапенко, Г.Овчаренко. Свій вклад
зробили й підприємці Надія Батіг, Олександр Жученко, Олександр Батіг.
Емоцій на святі вистачало. Кожен
був задіяний у проведенні свята, адже
село - це велика родина, де як маленький селянин, так і дорослий, робить свій
маленький вклад для розвитку рідного
краю.
За матеріалами «ЖБ»

День села Солідарне
З привітальним слово до мешканців с.
Солідарне звернувся голова Лозно-Олександрівської селищної ради О.О. Леонов, він привітав особисто місцевого
довгожителя, та вручив подарунок.
Також вітали місцевих мешканців керуючий ТОВ «Форсаж Агро» Силкін В.І.
та директор СТОВ «Птиця» Малик Л.В.
Всіх охочих пригощали смачною кашею, яку приготувала Шиба Марина.
Після концерту для дітлахів із с.

За матеріалами «ЖБ»

Відбулася 35 сесія районної ради 7 скликання

7 вересня в залі засідань райдержадміністрації відбулася 35 сесія районної
ради 7 скликання. Провів її голова районної ради Костянтин Бондаренко. У її
роботі також взяли участь голова райдержадміністрації Сергій Іванюченко,
начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, керівники установ та
організацій району. На порядку денному
було розглянуто дванадцять питань.
Першочергово депутати заслухали
доповідь начальника Білокуракинського відділу Старобільської місцевої
прокуратури Луганської області Ігоря
Ніколаєва про результати діяльності
Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури за 1 півріччя
2018 року.
Також рішенням сесії було внесено ряд
доповнень та змін до районного бюджету на 2018 рік, про необхідність яких інформувала в.о. заступника начальника
бюджетного відділу управління фінансів
райдержадміністрації Наталія Усенко.
Депутатами районної ради було за-

08.09.2018 р. №17

8 вересня в с. Солідарне відбулося
святкування Дня Села!
Святкування розпочалося з концерту
в якому брали участь художні колективи
з с. Солідарне, села Гладкове, селища
Мирне та представник смт Лозно-Олександрівки Шмаль М.В.

Солідарне, селища Мирне та смт Лозно-Олександрівка розпочалися веселі
«Козацькі розваги».
Святкування
продовжувалося
до
пізнього вечора, конкурси для дітей та
дорослих, лотерея, святкова дискотека
та салют не давали сумувати всім присутнім на святі.
За матеріалами спільноти
Лозно-Олександрівська ОТГ

Міжнародний день
грамотності

Міжнародний день грамотності щорічно відзначається 8 вересня за ініціативою ЮНЕСКО з 1966 року.
Сьогодні кількість освічених людей
досягає чотирьох мільярдів, проте ще
не до кінця досягнута мета ліквідації неграмотності: 860 мільйонів дорослих залишається безграмотними, а понад 100
мільйонів дітей не ходять до школи.
Шлях до мовної доскональності починається з любові до рідної мови, до
майстерного бажання володіти нею, відчувати власну відповідальність за рідну
мову. Тому бібліотекар Олексіївської
бібліотеки-філії №3 Олешко М. запропонувала дітям взяти участь в мовному
калейдоскопі «Мово моя рідна – мова
українська», який допоміг їм відчути
свою грамотність з української мови.
Мовний калейдоскоп пропонував

цікаві питання з орфографії, синтаксису та морфології, також вони отримали
цікаві мовні завдання: вікторину, гру з
тлумачним словником, конкурс фразеологізмів, а ще багато загадок про мову.
Завдяки цьому заходу діти зрозуміли,
що в наш час вчитися і саморозвиватися потрібно все життя.

Дитячий гурток
«Мрійники»

В Олексіївській бібліотеці - філії №3
черговий раз відбулось засідання дитячого гуртка «Мрійники», на якому діти
разом з бібліотекарем виготовляли вази
для квітів з газетних трубочок. Під час
роботи дівчатка із керівником гуртка
обговорювали свої читацькі смаки. Ось,
наприклад Мінчук Н. більше подобаються дитячі енциклопедії, адже з них
можна дізнатися дуже багато цікавого,
а Коваленко К. подобається читати вірші, Манецька О. більше цікавиться пригодницькою літературою. Час пройшов
непомітно, хоч вироби ще не готові, але
діти залишилися задоволеними результатами своєї роботи та з нетерпінням
чекають наступного заняття.
Білокуракинська публічна бібліотека

08.09.2018 р. №17
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СВЯТО СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА В БІЛОКУРАКИНЕ
велич храму, а й його доглянутість, чистота, затишок.
Розпочалися урочистості біля входу
в храм з водосвятного молебню, який
здійснив клірик Свято-Петро-Павлівського храму села Павлівка ієромонах Володимир (Конівченко).
Парафіяни уважно вслухаються в
зміст молитов, з благоговінням хрестяться і з нетерпінням чекають моменту освячення води та окроплення нею
присутніх. А людей на церковному подвір’ї з кожною хвилиною стає все більше
і більше. Священик під захоплені вигуки
учасників свята окроплює ємності з водою і щільні ряди радісних людей.
Після цього всі поспішають в храм,
щоб на аналої припасти до ікони святителя Тихона. У храмі багато милуються
красою нового іконостасу.
Потім всі виходять у двір храму для зустрічі владики. Його приїзд на престольне свято в Білокуракине всі зустрічають
захоплено. Вихованці недільної школи
нашого храму вручають архієпископу
Никодиму коровай і букет квітів, читають вітальні вірші, а владика Никодим

26 серпня 2018 року, в Неділю 13-ту
після П’ятидесятниці, в день пам’яті
святителя Тихона, єпископа Воронезького, Задонського чудотворця, в Свято-Тихонівському храмі смт Білокуракине відбулися великі духовні торжества.
Їх учасниками стали не лише парафіяни
цього храму, але і представники духовенства і монашества нашого благочиння, а також інших парафій, паломники з різних території Сєверодонецької
єпархії. Найбільш представницькою
була делегація віруючих з міста Лисичанська.
На духовних урочистостях були представники законодавчої влади нашої
держави - М.М.Гапочка, С.В.Гончаров,
В.С.Курило, органів місцевої влади - голова Білокуракинського районної ради
К.І.Бондаренко, голова Білокуракинської ОТГ С.І.Сірик, голова Лозно-Олександрівської ОТГ О.О.Леонов, почесні
гості, меценати, спонсори.
за духовні праці вручає дітям солодкі
Рано вранці дзвоновий благовіст по- подарунки.
кликав усіх віруючих до храму. Багатьох
Владику і гостей свята зустрічають
зачарувала не тільки зовнішня краса і духовенство району, радісні парафіяни.
Кожен прагне отримати благословення
правлячого архієрея. З молитвою і хвилюванням всі входять до храму.
Настає кульмінаційний момент свята – високопреосвященніший Никодим,
архієпископ Сєверодонецький і Старобільський очолює Божественну Літургію.
Його Високопреосвященству співслужили: секретар єпархії архімандрит
Іринарх (Тимчук); благочинний Білокуракинського округу, настоятель храму
архімандрит Володимир (Могильний);
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духовенство Білокуракинського благочиння.
Урочистість і пишність цієї служби
хвилювали серця учасників престольного свята.
У храмі було настільки багатолюдно,
що люди не вміщалися в його стінах, а
на свічниках не вистачало місця для свічок. А які чудові були піснеспіви церковного хору!
А в цей час в храмі ієромонах Тихон скорботних Радість» села Олександро(Муравйов) - настоятель Свято-Геор- піль.
Перед центральним входом до храму
владика Никодим всіх привітав з престольним святом.
Владика Никодим сердечно привітав
настоятеля Свято-Тихонівського храму
архімандрита Володимира (Могильного) з прийдешнім Днем народження, побажав священнику душевного і
тілесного здоров’я, успіхів на духовному
поприщі, а також зазначив його великі
труди перед Православною Церквою в
облаштуванні храмів на території благочиння, згуртуванні духовенства, активізації роботи парафій і просвітницької
гіївського храму села Курячівка, про- діяльності.
тоієрей Сергій Шевцов - настоятель
Владика Никодим привітав ще одного
Свято-Ніколо-Покровського храму села іменинника - ієромонаха Тихона (МуОлексіївка, ієрей Валерій Журавель - равйова) - настоятеля Свято-Георгіївсьнастоятель Свято-Троїцького храму кого храму села Курячівка, який прийняв
села Нещеретове брали тих, хто прий- чернечий постриг на честь святителя
шов на сповідь. І саме Святе Причастя, Тихона Задонського.
вчинене Владикою Никодимом і ієромо- Настоятель нашого храму подякував
нахом Тихоном, було для тих, хто отри- владиці за серцеві привітання, постіймав на нього благословення священиків, ну підтримку, спільну молитву і радість
великим блаженством. Особливо багато соборного святкування великого духовбуло на ньому дітей. І треба було бачити ного торжества - дня пам’яті святителя
радість просвітлених очей їхніх батьків! Тихона, єпископа Воронезького, ЗадонНа завершення престольного свята ського чудотворця.
навколо Свято-Тихонівського храму ду- Потім владика Никодим за заслуги пеховенством, прихожанами і паломника- ред Церквою вручив нагороди. Ордена
ми був здійснений Хресний хід. Після преподобного Нестора Літописця був
цього владика освятив Хрест на куполі удостоєний директор ДП АПК «УКРАхраму на честь ікони Божої Матері «Всіх ГРОСТАР» Максим Васильєв. Владика
також вручив медалі і Архієрейські грамоти активним парафіянам і благодійникам храму.
З великим престольним святом земляків привітали народні депутати України В.С.Курило і М.М.Гапочка.
Для всіх учасників престольного свята
парафіяни Свято-Тихонівського храму
приготували святкову трапезу з великою різноманітністю страв.
Прес-служба Свято-Тихонівського
храму смт Білокуракине

СВЯТО УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В БІЛОКУРАКИНЕ
У вівторок, 28 серпня 2018 року, в день
Все стадванадесятого свята Успіння Пресвяранно мотої Владичиці нашої Богородиці і Прилилися,
снодіви Марії, в Свято-Тихонівському
відчувахрамі смт Білокуракине було урочисто
ючи блавідзначено велике духовне подія.
гоговіння
У цей день архімандрит Володимир
і
велику
(Могильний) - настоятель цього храму,
любов Боблагочинний Білокуракинського церковго р од и ц і ,
ного округу звершив Божественну літурЇї турботу
гію.
про
тих,
Святкова атмосфера в храмі говорила
хто
мопро велику любов і шанування віруючих
литься.
людей Пресвятій Богородиці. Перед Її
Після
святим образом багато було чудових Літургії Архімандрит Володимир звербукетів квітів, на свічниках - велика кіль- шив молебень на початок нового накість запалених свічок.
вчального року.
Батюшка привітав з такою важливою
подією вихованців недільної школи,
учнівську молодь, студентів, вчителів,
викладачів, вихователів, батьків. Він
підкреслив, що початок нового навчального року - важлива подія в навчальному та виховному процесі. Навчання - це
велика праця і велике благо, вона вимагає значних старань, сил, працьовитості.
Настоятель храму благословив усіх
на початок нового навчального року і
попросили Божої допомоги, щоб цей рік
був успішним, а діти отримали не тіль-

Правда
переможе!

ки
якісну
освіту,
а
й
змогли
духовно і
морально
зростати.
А батьків
закликав
молитвою
с у п р о в од ж у ват и
земний
шлях своїх
дітей, піклуючись про їх духовне та моральне виховання.
Архімандрит Володимир (Могильний)
окропив святою водою учнівську молодь
та вручив їм іконки.

У цей день
вшановувалися
іменинники
Свято-Тихонівського
храму - керівник прес-служби
храму
М.А.Коваль,
прихожанка
М.Ф.Коваль
і
вихованка
недільної школи Іра Матвієнко. Їм вручено
ікони і духовна література.
Настоятель храму ознайомив прихожан з богослужіннями в храмі на поточний тиждень.
Також в цей день архімандрит Володимир (Могильний) і ієрей Андрій Миронюк зробили в центральному парку
смт Білокуракине на місці зруйнованого
в період гонінь на Православну Церкву храму Успіння Пресвятої Богородиці
водосвятний молебень з окропленням
цього святого місця, де заплановано побудувати каплицю на честь Успіння Пресвятої Богородиці.
Прес-служба Свято-Тихонівського
храму смт Білокуракине
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Відбувся дружній візит працівників
культури Білокуракинщини до м.Жовква

В серпні 2018 року відбувся дружній
візит працівників культури Білокуракинщини до міста Жовква Львівської області. Представники делегації Білокуракинщини були приємно вражені, маючи
змогу прийняти участь у відзначенні Дня
Державного Прапора України та Дня
Проголошення Незалежності України.
Також білокуракинці стали учасниками
фольклорного фестивалю «Розточчя 2018», де гучно лунали патріотичні пісні,
була представлена виставка декоративно-прикладного мистецтва, яка відображала культуру, побут, традиції, вишивку,
різні ремесла та смаколики жовківчан.
Зокрема делегацію Білокуракинщини
очолив начальник відділу культури Білокуракинської РДА Максим Лунякін і представники культури: директор районного
Будинку культури ім. Т.Г. Шевченка Світлана Ткаченко, директор Білокуракинського краєзнавчого музею Олена Чайка,
методист районного Будинку культури
ім. Т.Г. Шевченка Анжеліка Сінєльнікова

та керівник музичної частини районного
Будинку культури ім. Т.Г. Шевченка Юрій
Ромасюк.
Такий візит із Білокуракинщини до м.
Жовква став можливим завдяки започаткованому між Львівською та Луганською областями конкурсу «Змінимо
країну разом», в рамках впровадження
дзеркального проекту «Презентація
традицій вишивки та української пісні
Слобожанщини».
23 серпня всі українці відзначали День
Прапора України. На площі Вічевій, за
участю захисників України, мами загиблого Героя України, усіх священників
міста Жовква та представників галузі
культури смт Білокуракине Луганської
області, відбулося посвячення та підняття трьох прапорів - України, району,
міста.
24 серпня в програмі концерту до Дня
відзначення проголошення Незалеж-

неповторну красу.
Не менш зворушливою була подорож
до Львова.
Львів - місто, яке зачаровує з першого погляду. Кожна вуличка Львова
наповнена стародавнім шармом, ароматами кави, духом романтики і архітектурною довершеністю. Кожен його
елемент приховує цікаві історії та інтригуючі загадкові легенди. Учасників делегації переповнював шквал емоцій.
Львів - це культурна столиця України,
Львів неповторний та незмінний, Львів
- історія, що втілена у силуетах його
архітектурних композицій. Це місто, яке
«охороняють» кам’яні благородні леви
ності України взяли участь фольклорні та яке змусить вас повірити в мрію. Заколективи Лаврикова, Боянця, Вязової, гадковості Львова не має меж.
Рати, Деревні, солісти із Рави-Руської,
Боброїдів, Волиці, Жовкви, Магерова,
Липника та інших населених пунктів
Жовківщини. Білокуракинщину представила солістка районного Будинку
культури ім. Т.Г. Шевченка Анжеліка
Сінєльнікова. В її виконанні прозвучали
патріотичні пісні «Країно моя», «Україна
це ти», «Край».
Також для гостей з Білокуракинщини була організована екскурсія містом
Жовква. Мандруючи вулицями середньовічної Жовкви перед очима церкви, вузенькі тінисті вулички, а у вухах
Після знайомства із жовківськими ко– схвильовані розповіді про людей, які легами, долаючи відстані та кілометри,
колись молились в цих соборах, ходили ламаючи надумані стереотипи та утцими вулицями. Враження таке, що мі- верджуючи свою самобутність у межах
сто ніби завмерло з того далекого часу, єдиної, соборної, незалежної України,
під його мурами причаїлися таємничі ми маємо надію, що це лише початок
тіні людей, які його розбудовували, при- спільних дій.
Білокуракинський РБК ім. Т. Шевченка
крашали і доглядали, щоб зберегти його

ДЕНЬ ЗНАНЬ У СЕЛІ ПАВЛІВКА

1 вересня в усіх навчальних закладах
Білокуракинського району пройшли урочисті лінійки і почався новий навчальний рік. Традиційно до цього дня у всіх
храмах Білокуракинського благочиння
були відслужені молебні на початок нового навчального року.
З ініціативи голови Білокуракинської
районної державної адміністрації Сергія
Іванюченко урочисту лінійку в Павлівській загальноосвітній школі відвідали
благочинний Білокуракинського округу
архімандрит Володимир (Могильний)
і ієромонах Володимир (Конівченко) клірик Свято-Петро-Павлівського храму
села Павлівка.

Свято початку нового навчального
року та День знань в цій школі пройшло
на високому організаційному рівні, урочисто, багатолюдно. Барвисто оформлена площа перед школою і музичний
супровід надавали торжества, особливої радості всім його учасникам, які прибули з усіх сіл цієї великої території.
Рідну школу всі люблять, про неї піклуються, їй допомагають. За допомогою
Павлівської сільської ради та фінансової підтримки фермерських господарств
8 дітей з малозабезпечених сімей оздоровилися в Корецькому районі Рівненської області, з яким Білокуракинський
район тісно співпрацює. Спільними зусиллями школа добре підготовлена до
нового навчального року. У всьому проглядається порядок, чистота, затишок.

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

Вирішені проблеми педагогічних кадрів.
Шкільний дзвінок став сигналом відкриття торжества. Звучить Державний
Гімн України. На святі з привітаннями
до школярів, вчителів, батьків звернулися директор Павлівської ЗОШ I-III ст.
Юлія Леонідівна Ромашенко, т.в.о. голови Павлівської сільської ради Наталія
Вікторівна Турбаба, т.в.о. завідуючої
відділом освіти Білокуракинської районної державної адміністрації Людмила Миколаївна Бончужна, архімандрит
Володимир (Могильний) - благочинний
Білокуракинського церковного округу.
У своєму напутті батюшка сказав:
«Дорогі діти, вчителі, батьки! Сердечно
вітаю вас з Днем знань. 1 вересня - це
особливе свято в нашому календарі, бо
ми починаємо новий навчальний рік.
Хочу побажати вам, щоб цей рік був
успішним, а школярі досягли нових висот у навчанні, закінчили рік з хорошими
оцінками, навчилися любові і доброти.
У житті кожної людини це дуже важливий період. Кожна дитина з допомогою
вчителів, батьків повинна збагатитися
знаннями, вдосконалюватися морально
і духовно, сформувати в собі внутрішній
стрижень. Саме це допоможе вам пройти гідно життєвий шлях.
Хлопчики і дівчатка! Всі ви повинні добре вчитися, щоб у майбутньому змогли
успішно реалізувати себе в житті, в працях, формуванні активної життєвої позиції. У цей період ви вчитеся дружити,
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любити, пізнавати світ, приймати самостійні і важливі рішення, творити добро,
щоб в майбутньому гідно пройти свій
життєвий шлях, стати людиною духовно-моральною і затребуваною суспільством. І щоб в цьому ви змогли досягти
успіху, вам допомагають вчителі, батьки.
Бажаю вам пройти успішно все життєві
випробування, бути щасливими і духовно багатими.
З Божою допомогою ви подолаєте всі
перепони, щоб досягти життєвих висот.
Господь допомагає тому, хто трудиться,
намагається, докладає всіх зусиль для
досягнення благородної мети.
З батюшкою Свято-Петро-Павлівського храму ми даруємо Павлівській школі
святі образи Господа Ісуса Христа і
Пресвятої Богородиці, щоб вони були
розміщені на видному місці. Бажаємо,
щоб Господь і Цариця Небесна освячували завжди ваш життєвий шлях, щоб
ви перед цими святими образами могли
помолитися, попросити допомоги в навчанні, подоланні шкільних рубежів.
Вітаю всіх з Днем знань! Бажаю, щоб
цей навчальний рік був мирним і успішним!»
Ікони з вдячністю приймає від священиків директор школи Ю.Л. Ромашенко.
Вона зізналася, що за 25 років її педагогічної практики в рідній школі керівник вперше побачила священника, а це
свідчить про те, що духовність в серця
людей поступово повертається.
Урочистості на шкільній лінійці проходили весело, незабутньо. На особливу
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увагу були удостоєні першокласники.
Їх цього року 11. У цікаву і захоплюючу
країну знань поведе малюків їх перша
вчителька Наталія Петрівна Ткаченко.
Від депутата районної ради Дмитра Івановича Козленко та випускників школи
їм вручені подарунки.
Малюки, в свою чергу, показали невеличкий концерт. Та й за випускниками
справи не стало. Вони порадували земляків і свого класного керівника Надію
Олексіївну Котову змістовним і хвилюючим концертом. А вихованці дитячого
дошкільного закладу «Ромашка» (завідуюча С.А.Ткаченко) теж продемонстрували на святі маленький концерт.
І ось настає кульмінаційний момент
торжества - звучить перший шкільний
дзвінок. Його проносять на святі першокласниця Дарина Рудяшко і випускник
цієї школи Олександр Рудяшко. Його
чарівні трелі покликали всіх на перший
урок: «Я люблю свою країну - Україну!»

Архімандрит Володимир (Могильний)
поспілкувався з випускниками школи і
визначив з директором Ю.Л. Ромашенко місце оформлення духовного куточка. До речі, свою лепту в цю справу вже
внесли вчителі та школярі Суховільскої
школи Бродівського району Львівської
області.
Нехай Божа благодать зігріває і об’єднує люблячі Бога серця.
Прес-служба
Свято-Тихонівського храму
смт Білокуракине
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