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Актуальні питання 
про субсидію

В Лозно-Олексан-
дрівській ОТГ 

звершився чин 
освячення храму

на стор. 6

Так кажуть... 
Або хто такий 
Глас Народу?

День бібліотек на 
Білокуракинщині

27 вересня в приміщенні районної 
дитячої бібліотеки заступник голови 
Луганської ОО ТЧХУ Лідія Загребіна та 
головний бухгалтер Олена Пасечник 
провели засідання «круглого столу». У 
ньому взяли участь представники рай-
онної державної адміністрації, центру 
зайнятості, сектору соціальної роботи 
Білокуракинської ОТГ, управління со-
ціального захисту, пенсійного фонду, 
центру соціальних служб для сім’ї, ді-

тей та молоді. На порядку денному було 
питання практичної реалізації проекту 
«Підтримка домогосподарств для вну-
трішньо переміщених осіб та місцевого 
населення» з низьким прибутком (ниж-
че прожиткового мінімуму на члена 
домогосподарства) та без прибутку за 
підтримки Міжнародної Федерації То-
вариств Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця. Метою проекту є підтримка 
домогосподарств шляхом надання ці-
льової грошової допомоги для початку/
відновлення джерела прибутку. Учасни-
ки заходу отримали кваліфіковані від-
повіді на свої запитання, що стане у на-
годі у подальшій роботі щодо реалізації 
цієї програми. Надалі, після візитів до 
домогосподарств, відбудеться розгляд 
та затвердження бізнес-планів комісією 
та підготовка фінального списку отриму-
вачів допомоги.

Білокуракинська РДА

Відбулося засідання «круглого столу»
28 вересня до 

дня усиновлення 
в Україні перший 
заступник голо-
ви, виконуючий 
обов’язки голо-
ви райдержад-
міністрації Сергій 
Щебетенко, Білоку-
ракинський селищ-
ний голова Сергій 

Сірик, представники служби у справах 
дітей та районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді відвіда-
ли та привітали батьків та вихованців 
дитячого будинку сімейного типу Под-
гайко. Це був особливий день для роди-
ни, так як цього року він співпав з п’ятою 
річницею створення цього ДБСТ. Батьки 
та дітлахи отримали подарунки, соло-
дощі та привітання і побажання. Най-

щиріші слова подяки звучали на адресу 
батьків - вихователів - Євгена та Ольги 
Подгайко, які знайшли в собі душев-
ні сили, мужність та милосердя зігріти 
своєю любов’ю дітей, які залишилися 
без піклування батьків, та подарували 
їм тепло справжньої родини. Сьогодні в 
сім’ї виховується вже десять дітей різно-
го віку, п’ятеро з яких – з однієї родинної 
групи.

За особистий внесок у реалізацію 
державної політики з питань захисту 
прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та з нагоди 
дня всиновлення в Україні цього року 
Подгайко Ольга була нагороджена По-
дякою Міністерства соціальної політи-
ки України. Почесну відзнаку вручила 
Ользі Олександрівні начальник служби 
у справах дітей Луганської облдержад-
міністрації Раїса Родіна.

Білокуракинська РДА

Привітали з днем усиновлення

Перші місцеві вибори старост сіл та селища 
Лозно-Олександрівської селищної ради

23 вересня 2018 року
ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати виборів старост 
Лозно-Олександрівської селищної ради в 
єдиних одномандатних виборчих округах 

Селища Мирне, сіл Кочине-Розпасіївка, 
Попасне, Нянчине та Новопокровка.

Нікітіна Ірина Миколаївна, 1967 року на-
родження, освіта вища, позапартійна, тимча-
сово не працює, місце проживання - селище 
Мирне Білокуракинського району Луганської 
області, самовисування.

Сіл Солідарне, Гладкове та Калинова Бал-
ка.

Базалєєва Анна Юріївна, 1989 року на-
родження, освіта середня спеціальна, поза-
партійна, тимчасово не працює, місце про-
живання - село Солідарне Білокуракинського 
району Луганської області, самовисування.

Голова Лозно-Олександрівської СВК 
Л.О.КУДЕНКО

Секретар Лозно-Олександрівської СВК 
С.Р.ДЕРЕВ’ЯНКО

На Білокуракинщині інформація про 
замінування об’єктів інфраструктури не 
підтвердилась.

Під час перевірки двох автозаправних 
станцій у смт Білокуракине вибухоне-
безпечних предметів не виявлено.

29 вересня о 09.15 до чергової части-
ни Білокуракинський Відділ Поліції за-
телефонував невідомий та повідомили 
про замінування двох об’єктів інфра-
структури.

На місце події одразу виїхали спів-
робітники слідчо - оперативної групи, 
оперативники, керівництво Білокура-
кинського відділу поліції, співробітники 
ДСНС.

Працівники поліції оточили автоза-
правні станції та евакуювали всіх людей.

Для перевірки даної інформації на 
місця ймовірного замінування негай-
но виїхали фахівці вибухотехнічної 
служби ГУНП. Правоохоронці ретель-
но перевірили всі вказані у анонімно-
му повідомленні об’єкти. Небезпечних 
предметів виявлено не було.Роботу ав-
тозаправних станцій відновлено.

Вирішується питання про внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. Вживаються заходи 
щодо встановлення особи лжемінуваль-
ника.

Поліцейські звертають увагу грома-
дян, що за неправдиві виклики про 
замінування наступає кримінальна від-
повідальність за статтею 259 Криміналь-
ного кодексу України. Що карається по-
збавленням волі на строк від двох до 
шести років. Якщо діяння спричинило 
тяжкі наслідки або вчинене повторно, - 
карається позбавленням волі на строк 
від чотирьох до восьми років.

За інформацією Білокуракинського 
відділу поліції

Примітка. Раніше, в переддень свят-
кування Дня селища 22 вересня, пові-
домлялось про замінування адміністра-
тивних приміщень на площі Т.Шевченка 
в Білокуракине (РДА, районного суду). 
Під час перевірки вибухових речовин в 
даних приміщеннях знайдено не було.

В БІЛОКУРАКИНЕ ЗАМІНУВАЛИ ДВІ АВТОЗАПРАВКИ

06 вересня 2018 року на базі Білокуракин-
ської загальноосвітньої школи № 1 органі-
зовано та проведено при сумісній співпраці 
представників Білокуракинського районного 
відділу державної реєстрації актів цивільно-
го стану, Білокуракинського та Лутугинського 
відділів державної виконавчої служби Голов-
ного територіального управління юстиції у 
Луганській області а також Білокуракинсько-
го відділу безоплатної правової допомоги те-
матичний урок «Я маю право!» з учнями 9-х 
класів з застосуванням відповідної концепції 
уроку, інформаційних матеріалів, буклетів, 
роздаткових матеріалів, та відеоінформації, 
викладеної для дітей.

Білокуракинський РВ ДРАЦС ГТУЮ 
у Луганській області

Я маю право!
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Радість. Посмішки. Щасливі обличчя. 
Для дітей, які і проживають у смт Біло-
куракине по вул. Енергетиків відбулося 
справжнє свято - відкриття дитячого 
ігрового майданчика. Цей об’єкт з’явив-
ся завдяки злагодженій праці Білоку-
ракинської ОТГ, ініціативних батьків та 
просто небайдужих людей, які об’єдна-
ли свої зусилля, щоб принести радість 

малечі. Адже ігровий майданчик - міс-
цевий острівець дитячого відпочинку, 
веселощів і сміху, туди зможе прийти 
кожна дитина мікрорайону.

Він дозволить зайняти дітей і захи-
стити від небезпечних необдуманість 
вчинків і ситуацій, що загрожують їх здо-
ров’ю.

На заході серед почесних гостей були 
присутні голова Білокуракинської ОТГ 
Сергій Сірик та директор Білокуракин-
ського елеватору Микола Віхров, який 
зробив великий внесок у побудову да-
ного майданчика. Під час свого виступу 

Сергій Іванович наголосив: «Безумов-
но, тільки гуртом, спільними зусиллями 
ми зможемо покращити рівень життя 
мешканців нашого району та забезпе-
чити соціально-економічний розвиток 
громади». Відбулося нагородження. 
Так, подяками Білокуракинської селищ-
ної територіальної громади за активну 
життєву позицію та участь у проведенні 
робіт з облаштування зони відпочинку 
по вулиці Енергетиків на території Біло-

куракинської громади були нагороджені 
родини Олексія та Тетяни Гойдіних, Єв-
гена та Юлії Чорнух, Юрія та Ганни Заїк, 
Петра та Світлани Нестеренків, Олек-
сандра та Тетяни Гойдіних, Олександр 

Чередниченко, Михайло Щоткін тощо.
Завершилося свято на приємній «со-

лодкій» ноті: маленькі учасники отрима-
ли смаколики від Білокуракинської ОТГ 
та сфотографувалися. Відчувалося, що 
усі дітлахи залишилися задоволеними.

За матеріалами «ЖБ»

Новий ігровий майданчик –
цікаве дозвілля для дітей У четвер 30 вересня, о 14:00 на авто-

дорозі «Ліски - Колибелка у Воронезькій 
області Росії сталася ДТП із білокура-
кинцями. В результаті зіткнення мікро-
автобуса Opel і автобуса «ПАЗ» постра-
ждали шість громадян України.

На трасі «Ліски - Колибелка» водій мі-
кроавтобуса не впорався з керуванням 
і врізався в пасажирський автобус. По-
страждалих доставили в місцеву район-
ну лікарню, їх прооперували. За слова-
ми медиків, троє українців знаходяться 
в стабільному стані, тоді як двоє наших 
співвітчизників залишаються в реаніма-
ції, а ще один загинув (водій мікроавто-
буса - Артем Павленко).

Поліція зазначила, що мікроавтобус 

врізався в пасажирський «ПАЗ» через 
те, що його водій не впорався з керуван-
ням.

За матеріалами «ЖБ»
Відео: https://youtu.be/fzFnomVruhM

Автомобільна аварія з білокуракинцями

У Запоріжжі відбулися Перші Всеу-
країнські змагання з гирьового спорту на 
Кубок «Ядрового герця» серед школярів 
загальноосвітніх шкіл і ДЮСШ, юнаків 
і дівчат. Основною метою проведен-
ня змагань є: пропагування історичної 
спадщини Запорізького краю; відрод-
ження традицій арти запорозького коза-
цтва; заохочення до здорового способу 
життя юнаків та дівчат популяризація 
гирьового спорту серед школярів Украї-
ни; підвищення рівня майстерності юних 
спортсменів; виявлення сильніших спор-
тсменів для участі у Чемпіонаті України 
серед школярів загальноосвітніх шкіл і 
ДЮСШ, юнаків і дівчат у 2018 році.

130 вихованців спортивних шкіл, гурт-
ків та секцій з усієї України, в тому числі 
з Білокуракинщини приїхали щоб по-
казати свою силу, спритність і витри-
валість. Учасники змагань змагалися в 
піднятті гирь, мінімальна вага яких ста-
новила 4 кілограми, а максимальна вага 
досягала 24 кілограми. За перемогу в 
вагових категоріях учасники змагання 
були нагороджені 32 комплектами наго-
род і індивідуальних призів. Беручи до 
уваги, що гирьовий спорт, як такий, ви-
ник у артилерійських підрозділах XVII—
XVIII ст. (ядрова артилерія) та наявність 

у запорозьких козаків власної арти, була 
розглянута та затверджена пропозиція 
пов’язати змагання із вивченням істо-
ричної спадщини запорозького козацтва, 
а саме, запровадити номінації найбільш 

відомих козацьких гармат, пов’язаних із 
калібром ядер, які в них застосовува-
лись. Крім конкурсної програми учасни-
ки змагань мали змогу познайомитися з 
історією українського козацтва, визнач-
ними пам’ятками міста та взяли участь 
в історичних реконструкціях.

Білокуракинщину гідно представили 
Максим Смирнов, Артем Бойко, Ве-
роніка Гармаш, Кирило Кудінов (І місце), 
Віолета Головченко, Євгеній Троценко, 
Павло Васильєв (II місце), Данило Ба-
тов, Влад Іванюченко (IV місце). Наші 
земляки не вперше демонструють такі 
високі показники, ці зайняті призові 
місця ще одна сходинка досягнень. Ми 
пишаємося нашими гирьовиками і ро-
зуміємо, що спортивні результати - це 
величезна праця як спортсменів, так 
і тренерського складу. Хотілося б вис-
ловити слова подяки й спонсору даної 
поїздки Максиму Васильєву, адже його 
увага і небайдужість дає можливість 
юним спортсменам здобувати перемоги 
на різних змаганнях і конкурсах, вияв-
ляти свої помилки, постійно вдоскона-
люватися, знаючи, що у них є надійна 
підтримка і допомога.

Дійсно, вищезгадані змагання дозво-
лили багатьом спортсменам проявити 
себе, оцінити власні досягнення перед 
найближчим чемпіонатом України з 
гирьового спорту, який відбудеться вже 
в листопаді місяці 2018 року.

За матеріалами «ЖБ»

Білокуракинські гирьовики одні 
з найсильніших спортсменів країни

Прекрасна традиція народилася у на-
шій Білокуракинській громаді виділяти 
старостинські кошти на розвиток кож-
ної території. І в цьому році завдяки 
цій традиції на території Дем’янівського 
старостинського округу вдалося освоїти 
близько 100 000 грн., правда, в силу різ-
них об’єктивних причин, гроші надійшли 
набагато пізніше запланованого квітня 
місяця, але це анітрохи не засмутило 
жителів території, тому що у людей по-
чала прокидатися віра в те, що про них 
піклується керівництво громади, в те, 
що і в глибинці нашої Білокуракинської 
громади можна буде гідно жити і відпо-
чивати.

Заплановано в квітні було не мало, 
необхідно було зробити ремонт в офісі 
старости, придбати п’ять столів і десять 
паркових лавок, шість сміттєвих урн 
для облаштування парку біля громад-
ського центру, купити вуличний проек-
тор для демонстрації фільмів у вечір-
ній час, виготовлення декоративного 
містка з метою популяризації території 
Дем’янівського старостинського округу. 
Але і встигли ми зробити багато, основ-

ну масу з запланованого нам вдалося 
закупити, крім паркових меблів через 
її дорожнечу, але ми закупили для цьо-
го весь матеріал і скоро нашим людям 
можна буде гідно відпочивати в новому 
парку біля громадського центру.

Сама трудомістка частина ремонту 
офісу старости вже виконана, замінені 
вікна та двері, вирівняно покриття для 
підлоги, залишилося поклеїти шпалери 
і встановити меблі.

Крім цього, на території села Дем’янів-
ка було зроблено асфальтне покриття по 
вулиці Трудовій. Планувалося віднови-
ти асфальт і в селі Шовкунівка по вулиці 
Садова, але в силу об’єктивних причин 
цього зробити не вдалося, сподіваємо-
ся на успіх у наступному році.

Загалом, до зимового періоду, гадаю, 
що встигнемо завершити задумане, 
тому що завдяки злагодженій роботі гро-
мадських працівників Віктора Тарасен-
ко, Олександра Урсола, Сергія Бурдова 
і робітника з благоустрою Валерія Ер-
машова всі наші мрії перетворюються 
в реальність. Окрему подяку хочеться 
їм передати від жителів нашої території 
за викошені кладовища, за якісний під-
хід щодо будь-яких покладених на них 
завдань.

Ну і, звичайно, хочеться подякувати 
керівництву Білокуракинського селищ-
ної ради у фінансовій допомозі і сприян-
ню розвитку Дем’янівського старостин-
ського округу.

С.ПАНЧЕНКО, староста 
с.Дем’янівка, с.Шовкунівка

Дем’янівський старостинський 
округ – розвивається!

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я В МИРНЕНСЬКІЙ ЗОШ
Здоров’я людини – безцінний дар, 

тому ставитися до свого здоров’я тре-
ба бережливо, з турботою та повагою. 
Саме цій важливій темі було присвяче-
но День здоров’я, який було організова-
но та проведено 21 вересня 2018 року 
в Мирненській школі. В програму Дня 
здоров’я увійшли тренувальне заняття 
з протипожежної безпеки (евакуація зі 
школи) та спортивні змагання.

Головним провідником людини до 
здорового способу життя є спорт. Саме 
спортивні змагання стали доцільним 
продовженням Дня здоров’я. Учасни-
ками стали учні 1-6 та 7-11 класів. Усіх 
учасників змагань об’єднав дух чесного 
суперництва та відчуття відповідаль-
ності за результативність командної гри. 
Журі було суворе та досвідчене. Але пе-
реможених сьогодні не було, адже пере-

могли ЗДОРОВ’Я та СПОРТ!
По закінченню заходу усі спортсмени 

поласували смачною польовою кашею. 
Діти пішли до дому виснажені, але за-
доволені.

Мирненська ЗОШ
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На даний час всіх мешканців Біло-
куракинського району турбує питання 
призначення і виплат житлових субси-
дій. Особливо актуальним дане питання 
становиться на початку опалювального 
сезону. Ми зібрали найгостріші питання 
громадян, що звертаються до нас та на-
дамо на них роз’яснення.

Куди потрібно звертатися із заявою 
та пакетом документів про призначення 
(перерахунок) субсидії?

Мешканці Білокуракине звертаються 
до Центру надання адміністративних 
послуг, який розташований за адресою: 
смт Білокуракине, вул. Центральна,63а, 
мешканці інших населених пунктів - до 
уповноважених осіб сільських (селищ-
них) рад за місцем свого проживання.

Яким категоріям громадян слід 
обов’язково подавати новий пакет доку-
ментів у жовтні поточного року?

Орендарям, внутрішньо переміще-
ним особам, домогосподарствам, у 
яких кількість фактично проживаючих 
зареєстрованих осіб у попередньому 
сезоні менша, ніж кількість зареєстрова-
них осіб, призначення житлової субсидії 
на наступний опалювальний (неопалю-
вальний) сезон здійснюється після по-
дання нових заяви та декларації.

Про які зміни в сім’ї обов’язково необ-
хідно повідомити в управління соціаль-
ного захисту населення?

Відповідно до закону, одержувач суб-
сидії зобов’язаний повідомити управлін-
ня соціального захисту населення про 
будь-які зміни в родині, будь то зміни в 
складі мешканців, соціального статусу, 
джерела доходів, переліку одержува-
них ЖК послуг або умов їх надання, а 
також про придбання товару або опла-
ти послуг на суму понад 50 000 гривень, 
інформування управління про зміни, що 
сталися, відбувається у 30-денний тер-
мін (один місяць), шляхом подання від-
повідних документів. У разі зміни складу 
зареєстрованих у житловому приміщен-
ні (будинку) осіб подаються також нові 
заява та декларація.

Чи мають право безробітні на субси-
дію? За яких обставин вона може бути 
призначена?

Ні для кого не є секретом, що чимало 
українців працюють за кордоном, при 
цьому в Україні вважаються безробітни-
ми.

Положенням про порядок призначен-
ня житлових субсидій, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21.10.1995р. №848, запропонова-
но два варіанти для безробітних, які 
не стоять на обліку в центрі зайнятості: 
чесно декларувати свої доходи, отри-
мані за кордоном та сплачувати стра-
хові внески до Пенсійного фонду, або 
звернутися з заявою про призначення 
субсидії та на комісію при райдержад-
міністрації по розгляду питань, пов’яза-
них з наданням державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям, 
пільг, субсидій на оплату житлово-кому-
нальних послуг, придбання скрапленого 
газу та твердого палива (далі - Комісія) 
щодо призначення житлової субсидії за 
умови, що члени домогосподарства або 
члени сім’ї особи із складу домогоспо-
дарства не перебували за кордоном су-

купно більше 60 днів протягом періоду, 
за який враховуються доходи для при-
значення житлової субсидії. Управління 
соцзахисту автоматично рахуватиме 
таким людям працездатного віку у дохід 
три прожиткові мінімуми - 5286 гривень 
(1762 грн.*З) - якщо вони хочуть кори-
стуватися соціальною допомогою.

У Мінсоцполітики переконані, це сти-
мулюватиме українців до офіційного 
працевлаштування, вирівняє соціальну 
несправедливість, врегулює відносини 
між сусідами та спонукатиме усіх декла-
рувати зароблені за кордоном кошти.

Якщо у складі домогосподарства 
або у складі сім’ї члена домогосподар-
ства є особи, що досягли 18-річного 
віку станом на початок періоду, за який 
враховуються доходи для призначення 
житлової субсидії, в розрахунок сукуп-
ного доходу такого домогосподарства 
включається середньомісячний дохід 
таких осіб у розмірі: половини одного 
прожиткового мінімуму, встановлено-
го для працездатних осіб станом на кі-
нець періоду, за який враховуються до-
ходи, - у разі, коли такі особи протягом 
цього періоду перебували на строковій 
військовій службі; одного прожиткового 
мінімуму, встановленого для працез-
датних осіб станом на кінець періоду, 
за який враховуються доходи, - у разі, 
коли такі особи протягом цього періоду 
навчалися за денною формою навчання 
у закладах середньої освіти, професій-
но-технічних навчальних закладах, за-
кладах вищої освіти або зареєстровані 
у службі зайнятості як такі, що шука-
ють роботу, і в цей період навчалися в 
центрах професійно-технічної освіти 
Державної служби зайнятості; одного 
прожиткового мінімуму, встановленого 
для працездатних осіб станом на кінець 
періоду, за який враховуються доходи, - 
в окремих випадках за рішенням комісії 
у разі, коли такі особи перебувають у 
складних життєвих обставинах; фактич-
но отриманих такими особами доходів 

- у разі, коли такі особи протягом цього 
періоду отримували хоча б один із та-
ких видів доходу, як пенсію, стипендію, 
допомогу при народженні (усиновленні) 
дитини, допомогу особам з інвалідністю 
з дитинства та дітям з інвалідністю, до-
помогу по огляду за особами з інвалід-
ністю І і II групи внаслідок психічного 
розладу, допомогу особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідні-
стю, тимчасову державну соціальну до-
помогу непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набу-
ла права на пенсійну виплату, допомогу 
по безробіттю; фактично отриманих та-
кими особами доходів - у разі, коли такі 
доходи протягом цього періоду отриму-
вала особа, яка станом на кінець такого 
періоду не досягла 18-річного віку.

Чи відразу відмовляють у субсидії осо-
бам, що перебували за кордоном більш 
ніж 60 днів?

Сам факт перебування за кордоном 
не є підставою відмовляти у субсидії 
якщо людина: отримує в Україні пенсію 
чи інші офіційні доходи, такі як стипен-
дія, допомога при народженні дитини; 
перебуває на лікуванні, навчанні чи у 
відрядженні (підтверджено відповідни-

ми довідками); декларує в Україні дохо-
ди і сплачує ЄСВ.

До останнього випадку відносяться 
заробітчани, які вправі задекларувати в 
Україні  свої заробітки, сплатити ЄСВ і 
на основі цього отримати субсидію.

В іншому випадку громадяни дійсно 
втрачають право на отримання субсидії.

Чи потрібно сплачувати свій обов’яз-
ковий платіж у разі, якщо вода чи газ не 
використовувалися?

Насправді, громадяни, яким призначе-
но субсидію для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, 
з 1 травня 2018 року зобов’язані щомі-
сячно сплачувати обов’язкову частку 
платежу, навіть у разі, якщо на особово-
му рахунку є зекономлена субсидія.

Водночас, субсидіанти й надалі ма-
ють право використовувати зекономле-
ну суму субсидії у наступних місяцях на 
оплату послуг, спожитих понад соціаль-
ні нормативи.

Якщо подарувати квартиру дітям, чи 
можна позбутися субсидії?

Насправді, якщо громадянин подару-
вав або передав те чи інше майно у спа-
док, він не позбавляється субсидії.

Натомість допомогу уже не зможе 
отримати той, хто отримав такий дару-
нок чи успадкував, якщо його оціночна 
вартість перевищує 50 тис. гривень. Од-
нак і тут залишаються виключення, які 
зможе опрацювати виключно Комісія.

Також наявність у власності двох жит-
лових приміщень не впливає на право 
отримання субсидії. Береться до уваги 
офіційний дохід, який приносить це май-
но.

Якщо сім’ я придбала квартиру у кре-
дит, то при визначені її права на субси-
дію враховується не тільки вартість всієї 
покупки, але й сума першого внеску. 
Якщо ця сума перевищує 50 тис. гри-
вень, субсидія може бути призначена 
за рішенням Комісії на підставі акту об-
стеження матеріально-побутових умов 
проживання.

Чи може транспортний причіп віком 
менше 5 років за 4 тис. грн. позбавити 
права на субсидію?

Житлова субсидія не призначається, 
якщо будь-хто зі складу домогосподар-
ства або член сім’ї особи зі складу до-
могосподарства має у своєму володінні 
транспортний засіб, що підлягає дер-
жавній реєстрації і з дати випуску якого 
минуло менше п’яти років (крім мопеда).

При цьому не враховуються транс-
портні засоби, одержані безоплатно 
чи придбані на пільгових умовах через 
структурні підрозділи з питань соціаль-
ного захисту населення, у тому числі за 
рахунок грошової допомоги на придбан-
ня автомобіля. Житлову субсидію може 
бути призначено за рішенням Комісії ви-
ходячи з конкретних обставин, що скла-
лися.

Чи проводиться перерахунок субсидії 
при підвищенні вартості комунальних 
послуг?

Відповідно до пункту 14 Положення 
про порядок призначення та надання 
населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, перерахунок субсидії в межах 
установленого терміну її призначення 

здійснюється без звернення громадян у 
випадках: зміни цін і тарифів на послуги 
ЖКГ; встановлення нової дати початку 
(закінчення) опалювального періоду; 
встановлення КМ нового розміру частки 
витрат громадян на оплату ЖКГ; зміни 
соціальної норми житла та нормативів 
користування комунальними послуга-
ми; проведення перерахунку розміру 
плати за житлово-комунальні послуги в 
разі їх ненадання або надання не в пов-
ному обсязі.

В яких випадках припиняється нара-
хування субсидії?

Надання раніше призначеної субси-
дії припиняється, зокрема, у разі: до-
могосподарству припинено надання 
житлово-комунальної послуги (послуг) 
внаслідок того, що громадянин має 
заборгованість із сплати обов’язкової 
частки платежу за житлово-комунальні 
послуги, встановлену йому під час при-
значення житлової субсидії і загальна 
сума якої перевищує 20 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян на 
день припинення надання такої послуги 
(послуг) – 17 грн. * 20 * 340 грн.; у заяві 
та/або декларації громадянин зазначив 
недостовірні дані, що вплинуло на вста-
новлення права на житлову субсидію 
або визначення розміру на суму, яка 
перевищує 10 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян на день при-
значення житлової субсидії - 17 грн. * 10 
= 170 грн.; виникли обставини, що уне-
можливлюють надання житлової субси-
дії, зокрема у разі переїзду домогоспо-
дарства в інше житлове приміщення 
(будинок), іншу місцевість, у разі смерті 
одинокої особи; громадянин приховав 
або свідомо подав недостовірні дані, 
у тому числі про доходи (не зазначив 
один із видів доходів) та майнове ста-
новище, які вплинули на Встановлення 
права не субсидію; під час вибірково-
го обстеження матеріально-побутових 
умов домогосподарства державним 
соціальним інспектором виявлено оз-
наки порушення норм законодавства 
щодо призначення житлової субсидії, 
які вплинули на право призначення жит-
лової субсидії або визначення її розміру 
на суму, яка перевищує 10 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян на 
день призначення житлової субсидії; 
громадянин, якому призначено житлову 
субсидію, звернувся із заявою про при-
пинення її надання.

Сума надміру нарахованої субсидії 
(внаслідок свідомого подання грома-
дянином документів із недостовірними 
відомостями або неповідомлення гро-
мадянином про зміни в родині, будь то 
зміни в складі мешканців, соціально-
го статусу, джерела і доходів, переліку 
одержуваних ЖК послуг або умов їх 
надання, а також про придбання товару 
або оплати послуг на суму понад 50 000 
гривень) на вимогу управління соціаль-
ного захисту населення повертається 
об’єднанням, виконавцем комунальної 
послуги, громадянином.

Тому звертаємо увагу на особисту 
відповідальність кожного одержува-
ча субсидії за правдивість, повноту та 
своєчасність наданої до управління ін-
формації.

Т.ЛАДНА, заступник начальника УСЗН 
Білокуракинської РДА

Актуальні питання про субсидію

«Сусідські фруктові дерева ростуть на 
межі з нашою ділянкою, гілля звисає за 
межі їх ділянки. Як я маю поступати у 
стосунках із сусідами, щоб не сварити-
ся? Наталія Лавренко».

Сварки між сусідами через зелені на-
садження - явище поширене. Проте, за 
Вашої ситуації сусідська лайка безпід-
ставна, адже, відповідно до Земельно-
го Кодексу України (ст. 109), дерева. які 
стоять на межі суміжних земельних діля-
нок, і плоди цих дерев належать власни-
кам цих ділянок у рівних частинах.

Однак, у разі якщо Вам набридло сва-

ритися, ділити урожай, а проникнен-
ня коренів і гілок із сусідньої ділянки є 
перепоною у використанні своєї за ці-
льовим призначенням, Ви маєте право 
(ст. 105 Кодексу) відрізати корені дерев 
та кущів, які проникають із земельної 
ділянки сусідів, збирати урожай ягід та 
фруктів з навислих на Вашу територію 
гілок.

Крім цього, закон дозволяє сусідам 
вимагати ліквідувати дерева, які стоять 
на спільній межі. При цьому витрати на 
таку ліквідацію покладаються на сусідів 
у рівних частинах.

Трапляється, що один сусід хоче поз-
бутися дерева, а другий категорично не 
підтримує таку ідею або відмовляється 
від прав на своє дерево. Тоді, згідно з 
ч. З ст. 109 Кодексу, сусід, який вимагає 
ліквідації дерева на спільній межі, пови-
нен один нести відповідні витрати.

Проте, не всі зелені насадження мож-
на знищувати. Наприклад, ліквідувати 
дерева (кущі), які слугують межовими 
знаками і залежно від обставин не ма-
жуть бути замінені іншими межовими 
знаками, Вам не вдасться, така заборо-
на передбачена ч. 4 ст. 109 Кодексу.

До того ж, Державні будівельні норми 
(ДБН) регулюють питання відстані до зе-

лених на-
с а д ж е н ь : 
від межі 
сус ідньо ї 
ділянки до 
осі дерев 
- 3 м., для 
сусідів - 1 м. 

При цьому гілки кущів та дерев не ма-
ють перетинати меж сусідніх ділянок, а 
якщо ні, то їх можна самостійно відрі-
зати. Тому близько до паркану краще 
садити лише не високі кущі, городину, 
трави та квіти.

М.ПУЛЬНИЙ, приватний нотаріус

Чи варто сваритися з сусідами?
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Село - це криниця нашого родоводу, 
наш дім, наше коріння і доля. Тут живе 
наше дитинство, це частина нашого сер-
ця. Як приємно прокидатися вранці під 
спів солов’я, спостерігати перед дощем, 
як ластівки літають низько над землею, 
коли у травні хрущі над вишнями гудуть 
та в тихім надвечір’ї їжаки навідуються 
під хатину, щоб поласувати молоком. 
Можна ще багато приємного говорити 
про село, але на часі його святкування.

Мешканці села Шапарівка, що вхо-
дить до Білокуракинської ОТГ, відзначи-
ли День села. Люди з’їхались сюди не 
лише місцеві, а й з сусідніх населених 
пунктів. Народні співи, танці, конкурси 
та дискотека, розваг на святкуванні не 
бракувало. Вкотре підтвердилася істи-
на, що кожна людина - це не відірва-
ний від дерева листок, а продовження 
певного роду, дитя краю, який має свою 
культуру та історію. Взагалі наша земля 
овіяна духом свободи, окроплена кров’ю 
наших пращурів, рясно полита солоним 
потом хліборобів, прекрасна будь-якої 
пори року своєю особливою, лише їй 
притаманною красою.

Глядацький зал був влаштований 
в місцевому сільському клубі. Щиро 
привітали зі святом присутніх почесні го-
сті: голова Білокуракинської ОТГ Сергій 
Сірик, староста села Шапарівка Воло-
димир Лавренко, директор СТОВ «Про-
грес» Станіслав Стешенко, начальник 
організаційного відділу Білокуракинсь-

кої селищної ради Тетяна Рогозян, на-
стоятель Свято-Пантелеймонівського 
храму отець Георгій та почесний житель 
села Шапарівка Іван В’ялий. Вони щиро 
побажали усім миру, міцного здоров’я, 
родинного щастя, селу - процвітання, 
стабільності та розвитку.

Ведучі та почесні гості свята від усьо-
го серця вітали теплими словами од-
носельчан. Згадали старожилів, бага-
тодітну сім’ю, наймолодшого жителя, 
іменинників та інших жителів громади. 
Під час урочистої частини їм було вру-
чено святкові подарунки.

Пісні, вірші, гумор - аматори сцени 
викладалися на повну, даруючи одно-
сельчанам піднесений настрій. Не шко-
дуючи долонь, глядачі аплодували міс-
цевим аматорам сцени та ВІА «Берег 
Душі». Дітей приваблював батут, який 
привезли із Білокуракиного. Біля нього 
шикувалися величезні черги, адже діти 
полюбляють цю чудову розвагу.

Слід відзначити спонсорів, які надали 
неабияку допомогу в організації свят-
кування: директор СТОВ «Прогрес» 
Станіслав Стешенко, Сергій Беденко, 
Олексій Беденко, Володимир Лавренко, 
Олексій Лавренко, Іван В’ялий та Во-
лодимир Марченко. Отож залишаєть-
ся побажати Білокуракинській громаді 
й надалі такої згуртованості, яку вони 
проявляють.

За матеріалами «ЖБ»

У рідній стороні, у рідного села 
візьмемо сили, щастя і добра

У Міловому відбулись XVIII літні сіль-
ські спортивні ігри серед збірних команд 
районів «Луганщина-2018», в яких взя-
ла участь делегація спортсменів з Біло-
куракинщини на чолі з головою райдер-
жадміністрації Сергієм Іванюченком та 
заступником голови Білокуракинської 
громади Дмитром Шутем. Змагання від-
булися на стадіоні «Будівельник».

Понад 500 спортсменів з’їхалися з 
12 районів області. До кожної команди 
увійшли 40-45 представників, які змага-
лись із різних видів спорту.

Після урочистого параду команд та 
підняття Державного Прапору України 

учасників змагань привітав заступник 
голови облдержадміністрації Геннадій 
Іваненко.

Перш за все, він передав вітання усім 
спортсменам від голови Луганської об-
ласної

державної адміністрації - керівника об-
ласної військово-цивільної адміністрації 
Юрія Гарбуза.

У свою чергу, начальник управління 
молоді та спорту облдержадміністрації 
Антон Волохов зазначив, що, незважа-
ючи на всі складнощі, в області вдалось 
зберегти славні спортивні традиції. Слід 
зазначити, що грамотами Луганської 

о б л д е р ж а д -
міністрації за 
особистий вне-
сок у розвиток 
фізичної культу-
ри та спорту об-
ласті, створення 
її позитивного 
іміджу на все-
українському і 
міжнародному 
рівнях, висо-

кий професіоналізм та сумлінну працю 
було нагороджено: тренера-виклада-
ча з гирьового спорту Білокуракинсь-
кої ДЮСШ Олексія Гринька, головного 
спеціаліста з питань молоді та спорту 
Білокуракинської райдержадміністрації 
Миколу Пономаренка та вчителя фізич-
ної культури Олександропільської ЗОШ 
Білокуракинської ОТГ Дмитра Іванова.

Також присутніх привітав голова гро-
мадської організації «Луганська тери-
торіальна організація всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос» Анатолій Бєлік.

По завершенню урочистого відкриття 
розпочались самі змагання. Спортсме-

ни демонстрували свої вміння у 10 ви-
дах спорту: гирьовий та армспорт, шахи, 
шашки, міні-футбол, волейбол (жінки та 
чоловіки), легка атлетика, настільний 
теніс, перетягування канату.

За результатами змагань перемогу ви-
борола команда Старобільського райо-
ну. Друге місце посіли представники Но-
вопсковського, трете - з Біловодського 
району.

На Всеукраїнських змаганнях Луган-
щину представлятиме команда селища 
того району, який став переможцем об-
ласного етапу.

За матеріалами «ЖБ»

Літні сільські спортивні ігри - 2018

Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 22 серпня №931 врегульо-
вано проведення зовнішнього незалеж-
ного оцінювання 2019 року. Український 
центр оцінювання якості освіти в засо-
бах масової інформації та на сторінках 
соціальних мереж висвітив нові умови 
ЗНО у 2019 році та межі його прове-
дення. Так, як і у минулі роки, одним 
із обов’язкових предметів є українсь-
ка мова і література. В зв`язку з цим 
відділ освіти Білокуракинської РДА та 
КУ «Білокуракинський районний мето-
дичний кабінет» провели семінар учи-
телів української мови і літератури, які 
викладають в 11 класах шкіл району з 
метою націлити педагогів на підготовку 
випускників до ЗНО з української мови 
і літератури.

Семінар підготувала завідувачка КУ 
«Білокуракинський РМК» О.М.Щербак. 
Перед педагогами виступила Н.В.Білян-

ська, учитель української мови і лі-
тератури, яка кілька років поспіль 
запрошується Українським центром оці-
нювання якості освіти перевіряти робо-
ти випускників і досконало володіє тими 
вимогами, які висуваються до робіт 
випускників. Наталія Василівна поділи-
лась своїм досвідом з цього питання, 
вказала учителям, на що треба звер-
нути увагу при підготовці випускників 
до ЗНО з української мови і літератури. 
Як свідчить досвід минулих років, дітей 
дійсно треба ретельно готувати до ЗНО 
і починати це потрібно не в 11 класі, а 
ще з 5 класу.

Вивчення української мови і літера-
тури в школах України є необхідністю, 
оскільки це державна мова, а значить 
зрозуміло, чому цей предмет є обов`яз-
ковим при складанні ЗНО. І прикро, коли 
випускники не те, що виконати завдання 
на високому рівні, не виконують навіть 
обов’язкового мінімуму.

Тому завдання школи не тільки дати 
хороші знання з предмета, але і підго-
тувати своїх випускників до правильного 
використання отриманих знань під час 
зовнішнього незалежного оцінювання. 
Вчителі повинні підказати випускникам 
де, на якому сайті, за яким посиланням 
в Інтернеті можна ознайомитися з вимо-
гами до робіт під час виконання ЗНО і 
не тільки з української мови, а й з інших 
предметів.

Білокуракинська РДА

Відбувся семінар учителів 
української мови і літератури

27 вересня в приміщенні районної 
дитячої бібліотеки заступник голови 
Луганської ОО ТЧХУ Лідія Загребіна та 
головний бухгалтер Олена Пасечник 
провели засідання «круглого столу». У 
ньому взяли участь представники рай-
онної державної адміністрації, центру 
зайнятості, сектору соціальної роботи 
Білокуракинської ОТГ, управління со-
ціального захисту, пенсійного фонду, 
центру соціальних служб для сім’ї, ді-

тей та молоді. На порядку денному було 
питання практичної реалізації проекту 
«Підтримка домогосподарств для вну-
трішньо переміщених осіб та місцевого 
населення» з низьким прибутком (ниж-
че прожиткового мінімуму на члена 
домогосподарства) та без прибутку за 
підтримки Міжнародної Федерації То-
вариств Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця. Метою проекту є підтримка 
домогосподарств шляхом надання ці-
льової грошової допомоги для початку/
відновлення джерела прибутку. Учасни-
ки заходу отримали кваліфіковані від-
повіді на свої запитання, що стане у на-
годі у подальшій роботі щодо реалізації 
цієї програми. Надалі, після візитів до 
домогосподарств, відбудеться розгляд 
та затвердження бізнес-планів комісією 
та підготовка фінального списку отриму-
вачів допомоги.

Білокуракинська РДА

Відбулося засідання «круглого столу»

В ході операції «Зброя та вибухівка» 
працівниками СКП було виявлено та ви-
лучено обріз одноствольної мисливсь-
кої рушниці, два набої калібру 16 мм, 
фрагмент ствола 16 калібру та фраг-
мент прикладу мисливської рушниці.

Вчора, під час санкціонованого обшу-
ку домоволодіння 38-річного місцевого 
мешканця поліцейські виявили обріз од-

ноствольної мисливської рушниці, два 
набої калібру 16 мм, фрагмент ствола 
16 калібру та фрагмент прикладу мис-
ливської рушниці.

Чоловік пояснив поліцейським, що він 
знайшов її місяць тому на даху свого бу-
динку. На його думку, знахідка належала 
його покійному дідусю. 

Вилучене направлено до НДЕКЦ.
За даним фак-

том відомості 
внесені до ЄРДР 
за ч.1 ст. 263 КК 
України 

« Н е з а к о н н е 
поводження зі 
зброєю, бойови-
ми припасами 
або вибуховими 
речовинами».

Білокуракинсь-
кий відділ поліції

На Білокуракинщині поліцейські 
виявили зброю!
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До редакції районної газети «Життя 
Білокуракинщини» надходять листи, де 
жителі території цікавляться, як відбу-
вається передача в оренду земельних 
ділянок, власники яких померли, а спад-
коємці не оформили право власності. З 
метою розібратися у зазначеному пи-
танні, ми вирішили поспілкуватися із 
завідуючою сектором з питань земель-
них ресурсів Білокуракинської селищної 
ради В.В.КОРНІЄНКО.

Наш кор.: - Вікторіє Валеріївно, чи 
проводиться вашим сектором робота з 
виявлення та передачі в оренду земель-
них ділянок, власники яких померли, а 
спадкоємці не оформили право влас-
ності?

В.К: - 3 метою врегулювання закон-
ності використання земель сільського-
сподарського призначення на території 
Білокуракинської селищної територіаль-
ної громади, отримання додаткових 
надходжень до селищного бюджету, 
сектором з питань земельних ресурсів 
Білокуракинської селищної ради прово-
диться робота з виявлення та передачі 
в оренду земельних ділянок, власники 
яких померли, а спадкоємці не оформи-
ли право власності. Адже відповідно до 

статті 1285 Цивільного Кодексу Украї-
ни, у разі відсутності спадкоємців або 
виконавця заповіту особою, яка управ-
ляє спадщиною, до складу якої входить 
земельна ділянка, є сільська, селищна, 
міська рада за місцезнаходженням та-
кої земельної ділянки.

Наш кор.: - У разі виявлення таких зе-
мельних ділянок як відбувається процес 
передачі їх в оренду?

В.К.: - Орендодавцем земельної 
ділянки, що входить до складу спад-
щини, у разі відсутності спадкоємців 
за заповітом і за законом, усунення їх 
від права на спадкування, неприйняття 
ними спадщини, а також відмови від її 
прийняття після спливу шести місяців 
з дня відкриття спадщини, є особа, яка 
управляє спадщиною, тобто, Білокура-
кинська селищна рада, на підвідомчій 
території. Селищна рада приймає на 
себе управління земельною ділянкою, 
що була у власності спадкодавця з дня 
його смерті або дати, коли стало відомо 
про смерть землевласника. Відповідно 
до статті 19 Закону України «Про оренду 
землі» селищна рада, земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення, 
що не перебуває в оренді, має право пе-

редати у платне користування на строк 
до моменту державної реєстрації права 
власності. Селищною радою, на підставі 
заяви/клопотання зацікавленої фізичної 
або юридичної особи щодо отримання в 
оренду земельної ділянки, власник якої 
помер, розглядається питання надання 
їй дозволу на розробку землевпорядної 
документації та на без аукціонній основі 
(землі приватної власності) укладається 
договір оренди, який реєструється від-
повідно до чинного законодавства.

Наш кор.: - На даний момент Біло-
куракинською селищною радою укла-
даються договори оренди на земельні 
ділянки зі складу земель, власники яких 
померли?

В.К.: - Білокуракинською селищною 
радою з землекористувачами вже укла-
дено договори оренди та передано в 
оренду дванадцять земельних ділянок 
зі складу земель, власники яких помер-
ли.

Наш кор.: - Що відбувається у разі, 
коли через деякий час після передачі 
в оренду таких земельних ділянок, зна-
ходиться їх спадкоємець та оформлює 
все ж таки право власності?

В.К.: - Згідно ч. 5 ст. 31 Закону України 

«Про оренду землі»: особа, яка набула 
право власності на земельну ділянку, 
що перебуває в оренді, протягом одного 
місяця з дня державної реєстрації права 
власності на неї зобов’язана повідоми-
ти про це орендаря в порядку, визначе-
ному статтею 1481 Земельного кодексу 
України. З моменту повідомлення про 
державну реєстрацію права власності 
спадкоємцем на земельну ділянку дія 
договору оренди припиняється, але не 
раніше сезонних робіт, необхідних для 
збору посіяного уражаю на відповідній 
земельній ділянці особою, яка орендує 
цю земельну ділянку.

Наш кор.: - На останок хочемо запи-
тати: якщо спадкоємці ще не оформи-
ли на законодавчому рівні спадщину, а 
ця земля перебуває в оренді, чи будуть 
вони отримувати орендну плату від зем-
лекористувача цієї ділянки?

В.К.: - Громадяни, які не оформили 
спадщину і не отримали право власності 
на земельні ділянки, не будуть отриму-
вати орендну плату від землекористу-
вача, доки не оформлять правовстанов-
люючі документи та не укладуть договір 
оренди.

Наш кор.: - Дякуємо Вам за змістовну 
розмову.

За матеріалами «ЖБ»

НА ЧАСІ – ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Той момент, який стосується місця, яке 
займає православна церква, як і сама 
віра в житті людини варто зазначити, що 
це основа, на якій стоїть життя будь-я-
кої людини і вона навіть не залежить від 
нашого ставлення до цього. Бог дає нам 
шанс прийти до нього через покаяння, 
оскільки мета всього нашого земного 
життя - це спасіння душі.

Храм має своє призначення і воно 
полягає в тому, щоб приводити людей 
до віри і до правильного життя. І коли 
навколо стільки розбещеності і ма-
ловір’я, саме церква є тим острівком, 
тим маяком для всього людства. Не 

маючи віри, не маючи основ розуміння 
православного життя важко правильно 
виховати своїх діточок в чистоті і благо-
честі. Церковна служба має позитивний 
вплив на людину через Божественну 
благодать. Сам Храм, по своїй суті, є і 
місце, де ми можемо знайти розраду в 
печалях наших і місце, де ми можемо 
радіти та святкувати, це взагалі наші 
життєві університети.

У день пам’яті преподобного Олек-
сандра Свірського, Високопреосвящен-
ніший  Никодим, архієпископ Сіверо-
донецький і Старобільський, звершив 
чин освячення храму на честь препо-

добного Олександра Свірського сели-
ща Лозно-Олександрівка Білокуракин-
ського району. Потім владика очолив 
Божественну літургію в новоосвячено-
му храмі. Його Високопреосвященству 
співслужили: секретар єпархії, архіман-
дрит Іринарх (Тимчук), благочинний 
Білокуракинського округу, архімандрит 
Володимир (Могильний), настоятель 
храму, протоієрей Віталій (Моргунов), 
духовенство єпархії. Освячення храму 
стало визначною подією, тому в храмі 
зібралася велика кількість парафіян та 

гостей. Також на відкритті церкви були 
присутні почесні гості: голова Білокура-
кинської райдержадміністрації Сергій 
Іванюченко, голова Лозно-Олексан-
дрівської ОТГ Олексій Леонов та голова 
Привільської ОТГ Мирослава Ляшенко.

Слід зазначити, що розпочалося бу-
дівництво храму ще в 2008 році, було 
здійснено великий обсяг робіт, зведе-
но стіни майбутньої церкви, але у 2010 
році роботи було призупинено через 
відсутність коштів. Будувалася церква 
за рахунок спонсорських внесків фер-
мерів, підприємців та прихожан, одним 
із таких небайдужих людей виявився 

Олександр Силкін, який завершив бу-
дівництво храму в 2016 році. До 2018 
року служби проводилися, але не було 
іконостаса, і зовсім нещодавно Олек-
сандр Силкін придбав його для храму.

Наприкінці владика Никодим всіх 
привітав з освяченням храму і Пре-
стольним святом, а також за заслуги 
перед Церквою вручив Архієрейські 
грамоти активним парафіянам і бла-
годійникам храму. Голова райдер-
жадміністрації Сергій Іванюченко був 
нагороджений медаллю української 
православної церкви святого рівноапо-
стольного Великого Князя Володими-

ра. Виступив з привітальними словами 
голова Лозно-Олександрівської ОТГ 
Олексій Леонов, він в рамках візиту до 
Лозно-Олександрівської ОТГ голова 
райдержадміністрації також відвідав 
місцеву школу. Варто зазначити, що 
на сьогоднішній день в навчальному 
закладі планується заміна газового об-
ладнання на твердопаливне. Очільник 
району поспілкувався з педагогічним та 
учнівськими колективами.

За матеріалами «ЖБ»

В ЛОЗНО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ ОТГ ЗВЕРШИВСЯ ЧИН ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ

Вже традиційно 2 рази на рік Націо-
нальна поліція України в квітні та жовтні 
місяці щороку проводить заходи щодо 
добровільної здачі вогнепальної зброї, 
боєприпасів та вибухових речовин, 
спеціальних засобів, які перебувають у 
незаконному зберіганні чи використанні 
громадян.

Також цього року в період з 01 ЖО-
ВТНЯ по 31 ЖОВТНЯ 2018 року на те-
риторії Білокуракинського району буде 
проводитися місячник добровільної 
здачі зброї, боєприпасів, вибухових ре-
човин.

Протягом жовтня цього року всі грома-
дяни можуть добровільно здати зброю, 
боєприпаси, вибухові пристрої, які 

зберігалися незаконно, а отже уникнути 
відповідальності за незаконне зберіган-
ня небезпечних предметів.

Згідно Законодавства України, а 
саме в відповідності зі статтею 263 
Кримінального Кодексу України «Неза-
конне поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовина-
ми» носіння, зберігання, придбання, пе-
редача чи збут вогнепальної зброї, бой-
ових припасів, вибухових речовин, або 
вибухових пристроїв без передбаченого 
законом дозволу караються позбавлен-
ням волі на строк від 3 до 7 років.

Згідно ч. 3 ст.263 КК Звільняється від 
кримінальної відповідальності особа, 
яка вчинила злочин, передбачений ча-

стинами першою або другою цієї статті, 
якщо вона добровільно здала органам 
влади зброю, бойові припаси, вибухові 
речовини або вибухові пристрої. 

Зауважимо, що добровільна здача 
зброї, боєприпасів та вибухових ма-
теріалів є тоді, коли особа по власній 
волі, незалежно від мотивів сама здала 
органам влади зброю, боєприпаси та 
вибухові матеріали . 

Всі громадяни мають право зареєстру-
вати здану ними зброю, якщо вона не 
була викрадена, якщо не знаходиться 
в розшуку, або не є знаряддям злочину.

Для отримання більш детальної ін-
формації про порядок здачі зброї, та от-
римання дозволу на її зберігання, мож-

на звернутися до ЧЧ Білокуракинського 
ВП ГУНП, дільничних офіцерів поліції, а 
також безпосередньо в дозвільну систе-
му за місце проживання громадян.

Тож звертаємось до свідомості грома-
дян, що забезпечення особистої безпе-
ки та недопущення надзвичайних подій 
пов’язаних зі зброєю може зберегти 
життя не лише самому собі, а й іншим 
громадянам. 

При виникненні питань з вищезазна-
ченої інформації просимо звертатися 
в дозвільну систему Білокуракинського 
ВП ГУНП.

Телефон для довідок: Чергова части-
на : 102, 2-25-51,

Дозвільна система: 2-12-19
Білокуракинський відділ поліції

МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ-2018!!!
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Олександропільська бібліотека
29 вересня, в осінній, погожий, золо-

тавий день Олександропільська бібліо-
тека відзначала Всеукраїнський день 
бібліотек. Будь-яке свято – це багато 
вірних, щирих друзів. Першими привіта-
ти бібліотекара Кіндратенко Світлану 
Василівну завітали дітлахи. У школярів 
вихідний - і от з самого ранку дітлахи з 
квітами поспішили до бібліотеки. Тут їх 
вже чекають! Веселий гомін, сміх, сло-
ва привітань заповнили все приміщення 
бібліотеки.

В цей день кожен відвідувач мав змогу 
на папірці зізнатися в коханні бібліотеці, 
книзі, улюбленому письменнику чи то 
книжковому герою, або просто щось по-
бажати. Ці папірці клеїли на величезно-
му серці з написом «Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 
БІБЛІОТЕКУ!». Бібліотекар запросила 
всіх гостей за стіл і пригостила гарячим 
чаєм з печивом, а під час смакування 
розважала дітлахів веселими загадками 
та вікторинами і все на тему: бібліотека 
і книга, де користувачі дізналися бага-
то цікавого, наприклад про найбільшу і 
найменшу книжку, на чому була зробле-
на перша книга, і найдавнішу бібліотеку. 
Бажаючі ділилися своїми враженнями 

про бібліотеку та бібліотекара. Зустріч 
видалася веселою. 

На кінець бібліотекар закликала всіх 
присутніх: «Ніколи не розлучатись з кни-
гою! Бережно ставитися до книг, бути 
активними читачами в бібліотеці», тому 
що безсмертя книги в її читачах.

Курячівська бібліотека
30 вересня в нашій країні відзначаєть-

ся Всеукраїнський день бібліотек. Саме 
в цей день в Курячівській – бібліотеці 
філії № 9 пройшов захід день відкритих 
дверей ;»Книжкові перлини для кожної 
людини». В цій святковій атмосфері діти 

відгадували загадки, приймали активну 
участь у конкурсах, вікторинах, іграх. А 
на завершення свята всіх присутніх при-
гостили запашним чаєм, печивом та цу-
керками.

Безліч позитивних емоцій принесла 
їм зустріч у колі шанувальників книги. Зі 
щирими усмішками на обличчях діти об-
мінювалися своїми враженнями.

Олександропільська бібілотека
Щороку цієї чудової вересневої пори, 

в день свята Віри, Надії, Любові та ма-
тері їх Софії , відзначається професійне 

свято – Всеукраїнський день бібліотек.
30 вересня в приміщенні Олександро-

пільської бібліотеки -філії № 2 відбулася 
святкова зустріч прихильників читання 
та шанувальників книги. 

Друзі завітали з привітаннями та квіта-
ми. Це люди, які радіють успіхам бібліо-
текаря і з радістю приходять до бібліо-

теки, не дивлячись на свою зайнятість. 
І дуже радісно, що бібліотека є місцем 
для зустрічей та спілкування. Атмосфе-
ра була дружня та позитивна за чашкою 
смачної гарячої кави. Щоб розважити 
гостей бібліотекар Кіндратенко Світла-
на підготувала багато цікавих вікторин, 
загадок, головоломок. Повеселилися 
досхочу.

В кінці заходу бібліотекар почула чу-
дові слова подяки за таку приємну те-
плу зустріч. Домовились зустрічатися 
частіше і лише в бібліотеці!

Олексіївська бібліотека
29 вересня в Олексіївській бібліотеці 

– філії №3 відбувся День відкритих две-
рей, присвячений Всеукраїнському дню 
бібліотек.

Цього дня на гостини до бібліотеки 
завітали учні сільської школи. Бібліоте-
кар Олешко М.М. підготувала для малих 
відвідувачів чимало цікавого. Діти мали 
нагоду дізнатися про бібліотечне свято. 
Подорожуючи Книжковою країною, вони 
відвідали різноманітні зупинки. 

На «Спортивній» зупинці діти під му-
зику виконували різні спортивні вправи 
та грали в гру з м’ячем «Знайомство». 
Наступною була «Загадкова», де діти 
відгадували загадки про казкових героїв 
та взяли участь у вікторині. Відвідав-
ши зупинку «Фантазійна» всі проявили 

свою фантазію у малюнках, намалював-
ши свої мрії.

Діти із задоволенням взяли участь у 
запропонованих розвагах. Тож цього 
дня тут ніхто не нудьгував.

Шапарська бібліотека
Напередодні Всеукраїнського дня 

бібліотек бібліотекар Шапарської бібліо-
теки – філії №16 провела для дітей ек-
скурсію «Бібліотека – твій друг і поміч-
ник», під час якої познайомила учнів з 
бібліотекою, з правилами поведінки 
у бібліотеці та користування книгами. 
Присутніх зацікавила виставка – пам’ят-
ка «Наказ книги».

Мета заходу – розвиток інтересу до 
читання, бажання слухати, виховува-
ти охайність до книги і надати перші 
поради, як користуватися бібліотекою, 
а найголовніше – викликати бажання 
стати активними читачами. Бібліотекар 
провела для них екскурсію поличками 
бібліотечних надбань. Діти жваво ціка-
вилися книгами, слухали розповіді, від-
повідали на запитання. Тож свято прой-
шло цікаво та змістовно.

Білокуракинська публічна бібліотека

День бібліотек на Білокуракинщині

З 27 по 30 вересня 2018 року в м. Кро-
пивницькому відбувся Кубок України 
серед юнаків з велосипедного туризму. 
В змаганнях взяли участь 14 команд 
старшої і молодшої вікової групи юнаків 
з різних областей України. До збірної ко-
манди Луганської області увійшли гурт-
ківці Луганського обласного центру ди-
тячо-юнацького туризму і краєзнавства 
у складі:

- Левченко Микити, учня 9 класу Біло-
куракинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Білокуракинської селищної ради;
- Силкіна Дмитра, учня 9 класу Білоку-

ракинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Біло-
куракинської селищної ради;
- Тимофєєвої Анни, учениці 9 класу 

Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Білокуракинської селищної ради;
- Гапочки Дар’ї, учениці 9 класу Коми-

шуваського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» Попаснян-
ської районної ради;

- Кустова Реваза, учня 9 класу Кремін-

ської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Кремінської 
районної ради;
- Шевченка Дмитра, учня 9 кла-

су Кремінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
Кремінської районної ради;

Очолили команду Олександр Верте-
ленко, методист Луганського обласно-
го центру дитячо-юнацького туризму 
і краєзнавства та Олександр Болкун, 
вчитель Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів № 1 Білокуракинської селищної 
ради, керівник гуртка «Велосипедний 
туризм» ЛОЦДЮТК.

До програми Кубку входили змагання 
на дистанціях: «Велоралі» (командні 
змагання) і комплексна дистанція (осо-
бисто-командні змагання). 

В перший день юні велосипедисти 
змагалися на складній і довгій дистан-
ціях «Велоралі»: команди за легендами 

та по картам прокладали 35 кілометро-
вий маршрут по ґрунтовим і лісовим до-
рогам з різноманітними перешкодами і 
завданнями: рух по бездоріжжю, крутий 
підйом, піщана ділянка, подолання бро-
ду, орієнтування за допомогою карти, 
переправа через річку по колоді, рух за 
азимутом, надання до медичної допом-
оги та інше. В запеклій боротьбі коман-
да Луганської області посіла І місце.

У другий день велотуристи змагалися 
на комплексній дистанції, до якої входи-
ли складні траси «Тріалу» та «Фігурне 
водіння велосипедом».

За результатами змагань в загально-
командному заліку команда Луганської 
області зайняла І місце серед команд 
молодшої вікової групи і стали волода-
рями Кубку України з велосипедного ту-
ризму.

Перемога команди стала 
можливою завдяки злагод-
женій роботі учасників та 
їх наставників - методиста 
Олександра Вертеленка та 
керівників гуртків «Велоси-
педний туризм» Олександра 
Болкуна, Олександра Степа-
нова та Олексія Лабунського.

Вітаємо всіх учасників та 
керівників з достойною пере-
могою!

Луганський обласний 
центр дитячо-юнацького 

туризму і краєзнавства

Команда Луганської області - володарі Кубку України 
серед юнаків з велосипедного туризму

Поліцейські Білоку-
ракинського відділу 
поліції викрили та за-
тримали 55-річного 
місцевого мешканця, 
який підозрюється у 
скоєнні вбивства. Підо-
зрюваного затримано 
в порядку ст. 208 КПК 

України та обрано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою.

До чергової частини Білокуракинсько-
го відділу поліції надійшло повідомлен-
ня мешканця Білокуракинського району 
про те, що в будинку по вул. Пушкіна с. 
Лизине з ножовими пораненнями вияв-
лено труп 48-річного місцевого мешкан-
ця.

На місце події виїхала слідчо-опе-
ративна група на чолі з керівництвом 
відділу поліції. Також, були залучені 
судово-медичний експерт та екс-
перт-криміналіст.

За результатами проведення слідчо-о-
перативних заходів у скоєнні криміналь-
ного правопорушення оперативники ви-
крили та затримали раніше судимого 55 

- річного місцевого мешканця.
Підозрюваний розповів поліцейським, 

що в ході раптово виниклої сварки, він 
схопив ніж та наніс приблизно 11 ударів 
в спину своєму приятелю по чарці.

Вилучено речові докази. Даний факт 
внесений до ЄРДР та кваліфікований 
за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбив-
ство».

Білокуракинський відділ поліції

НА БІЛОКУРАКИНЩИНІ 
СКОЄНО ЖОРСТОКЕ 

ВБИВСТВО
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Депутати підтримали спеціальні тарифи 
для преси Луганщини та Донеччини

Верховна Рада ухвалила в другому 
читанні та в цілому зміни до Закону 
України «Про державну підтримку за-
собів масової інформації та соціальний 
захист журналістів», якими встановлю-
ються окремі тарифи на приймання та 
доставку вітчизняних періодичних дру-
кованих видань за передплатою, що 
доставляються на території Луганської 
та Донецької областей. За законопроект 
проголосували 235 депутатів.

«Сьогодні у прифронтову Станицю 
Луганську єдину місцеву газету достав-
ляють за три гривні. Зрозуміло, що, за 
таких умов, собівартість «районки» стає 
неадекватною платоспроможності її чи-
тачів. Аналогічна ситуація по всій об-
ласті. Фактично ми маємо по одній га-
зеті у кожному районі. Тож збереження 
місцевої преси та збільшення її тиражів 
– це питання інформаційної безпеки ре-
гіону. Без запровадження заходів з під-

тримки регіональних медіа, в умовах 
відсутності ринку комерційної реклами, 
постійного зростання вартості газетно-
го паперу та передплати, ми ризикуємо 
залишитись без традиційних каналів 
донесення офіційної інформації. Саме 
тому питання перегляду тарифів на 
доставку місцевої преси неодноразово 
розглядалось на засіданнях спільної з 
представниками командування Об’єд-
наних сил робочої групи зі збільшення 
обсягів україномовного контенту та по-
рушувалось Департаментом масових 
комунікацій облдержадміністрації перед 
Міністерством інформаційної політики 
України, Держкомтелерадіо та керівни-
цтвом Укрпошти. Нарешті нас почули і 
депутати стали на захист преси воюю-
чих областей», – прокоментував подію 
директор Департаменту Олександр Ко-
стенко.

Білокуракинська РДА

З 2 ЛИСТОПАДА ВСТАНОВЛЕНО ТАРИФ НА 
ОФОРМЛЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА
Кабінет Міністрів України встановив 

вартість оформлення закордонного па-
спорта за 20 робочих днів – 253 грн, за 
три робочі дні – 506 грн.

Згідно з постановою №770 від 2 ли-
стопада, уряд затвердив вартість ад-
міністративних послуг у сфері міграції.

Оформлення (зокрема замість втраче-
ного або викраденого) та обмін паспор-
та громадянина України (у формі карти), 
окрім оформлення паспорта громадяни-
на України вперше, з дня оформлення 
заяви-анкети в термін не пізніше ніж че-
рез 20 робочих днів коштує 87 грн, не 
пізніше ніж через десять робочих днів 
– 174 грн

Оформлення (зокрема замість втраче-
ного або викраденого) та обмін паспор-
та громадянина України для виїзду за 
кордон із дня оформлення заяви-анкети 
в термін не пізніше ніж через 20 робочих 
днів – 253 грн, не пізніше ніж через сім 
робочих днів – 506 грн, не пізніше ніж 
через три робочі дні – 506 грн.

Оформлення та обмін проїзного до-
кумента біженця в термін протягом 15 

робочих днів із дня звернення заявника 
по отримання документа коштує 156,46 
грн, посвідчення особи без громадян-
ства для виїзду за кордон у термін про-
тягом 15 робочих днів – також 156,46 
грн. Оформлення та обмін посвідчен-
ня біженця, окрім оформлення впер-
ше, в термін протягом 15 робочих днів 
– 116,34 грн.

Також оформлення та обмін посвідки 
на проживання в строк протягом 15 ро-
бочих днів з дня прийняття документів, 
передбачених законодавством, – 253 
грн, посвідки на тимчасове проживання 
– 156,46 грн.

Оформлення та обмін картки мігран-
та в терміном протягом десяти робочих 
днів – 137,8 грн, посвідчення особи, яка 
потребує додаткового захисту, окрім 
оформлення вперше, в термін протягом 
15 робочих днів – 116,34 грн, проїзного 
документа особи, якій надано додатко-
вий захист, у строк протягом 15 робочих 
днів – 156,46 грн.

За матеріалами:
https://infofakt.com.ua/

Із таким девізом розпочалося святку-
вання ювілею, присвяченого 100-річчю 
позашкільної освіти. Так у святковому 
заході прийняли участь вихованці та 

педагоги Білокуракинського Будинку ди-
тячої та юнацької творчості. Зі словами 
вітання до присутніх звернулися: Сергій 
Сірик - голова Білокуракинської селищ-
ної ради, Любов Зубкова - начальник 
відділу освіти, Наталія Білянська - го-
лова профспілки науки і освіти Украї-
ни, Анна Малик - голова батьківського 
комітету та Володимир Вінник - приват-
ний підприємець. Свято було яскравим, 
насиченим та позитивним. На згадку 
про ювілей всі бажаючі залишили свої 
автографи та побажання на святковому 
стенді.

Білокуракинська ОТГ

«ПОДАРУЙ ДИТИНІ КРИЛА 
І ВОНА ПІДНІМЕТЬСЯ ДО НЕБЕС»

Для педагогів та вихованців Будинку 
дитячої та юнацької творчості 29 верес-
ня проходив під лозунгом «Працюємо 

та відпочиваємо разом». Спочатку ви-
хованці з керівниками гуртків висадили 
сакури, які подарував лікар Білокура-
кинської ЦРЛ Валерій Матречко з наго-
ди 100-річчя позашкільної освіти. Трохи 
попрацювавши, всі разом вирушили до 
парку відпочинку ім. Т. Шевченка. Педа-
гоги Будинку творчості провели рухливі 
ігри та конкурси на свіжому повітрі. Чу-
дова осіння погода сприяла та заохо-
чувала дітей до праці та до активного 
відпочинку.

Білокуракинська ОТГ

Працюємо та відпочиваємо разом

27 вересня 2018 року, в день двунаде-
сятого свята Воздвиження Чесного і Жи-
вотворящого Хреста Господнього, в смт 
Білокуракине пройшли духовні торже-
ства. Архімандрит Володимир (Могиль-
ний) - настоятель Свято-Тихонівського 
храму, благочинний Білокуракинсько-
го церковного округу очолив в нашому 
храмі Божественну літургію.

Відзначимо, що напередодні свята він 
в цьому ж храмі звершив богослужіння з 
чином виносу Чесного і Животворящого 
Хреста Господнього. Тому всі парафія-
ни на початку служби поспішали до 
аналою, щоб доторкнутися до святині, 
попросити у Бога милості і благодаті, за-
ступництва і допомоги.

Після закінчення літургії і славлен-
ня Чесного Хреста Господнього архі-
мандрит Володимир привітав усіх, хто 
молиться з великим духовним святом і 
виголосив коротку проповідь про велику 

силу Чесного і Животворящого Хреста 
Господнього.

Потім на автобусі парафіяни храму 
вирушили в центр селища Білокуракине. 
Біля храму свв. Царствених Страсто-
терпців вони зустрілися з парафіянами, 
духовенством, чернецтвом та паломни-
ками з інших храмів нашого благочиння і 
зробили Хресний хід до Хресто-Воздви-
женської каплиці.

Хрестоходці з Чесним Животворя-
щим Хрестом Господнім, святими іко-
нами, корогвами і співами пройшлися 
вулицею Парковою та Алеєю Слави до 
меморіального комплексу «Скорботної 
матері» і загиблих в роки Другої світової 
війни воїнів-земляків.

Архімандрит Володимир (Могильний) 
у співслужінні духовенства благочиння 
звершив заупокійну літію за воїнами, 
убієнним в роки Другої світової війни і 
по всім православним християнам, за-
гиблим в ній, в бойових конфліктах за 
Вітчизну, а також покійних ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС.

Далі молящі пройшлися по вулиці 
Підгірній до Хресто-Воздвиженської ка-
плиці, що приваблювала їх погляди на 
крутій крейдяній горі. Їх безпечний шлях 
постійно супроводжувала патрульна 
поліція, яка відпрацювала чітко і про-
фесійно.

Шлях хрестоходців до духовної свя-
тині був важким, але хвилюючим, радіс-
ним і незабутнім. На крутій горі на семи 
пронизливих вітрах перед їх очима ви-
сочіла чудової краси капличка.

Слід зазначити, що свято Воздвижен-
ня Чесного і Животворящого Хреста Го-
споднього для багатьох білокуракинців 
- особливий день. Вони його шанують 
для себе престольним святом. На ньо-
го прибули представники духовенства 
і монашества, парафіяни з багатьох 
храмів нашого благочиння. Вони раділи 
тому, що ця каплиця з кожним роком на-
буває свою духовну досконалість і пиш-

ність. Будівельні роботи в ній підходять 
до завершення.

У маленькій, але дуже затишній ка-
пличці батюшки зробили водосвятний 
молебень з акафістом.

Божественна служба була урочистою, 
незабутньою і багатолюдною. Спільна 
молитва на честь Чесного Хреста Го-
споднього викликала велику духовну 
радість у тих, хто молиться.

Після закінчення молебню благочин-
ний привітав всіх, хто молився з Пре-
стольним святом і нагадав про символ 
і значення Хреста Господнього в житті 
кожного православного християнина.

Він також нагадав, які страшні муки 
переніс Спаситель під час розп’яття 
Його на Хресті. Така Його велика жер-

товність повинна спонукати людей до 
покаяння за свої гріхи, наповнити їх 
серця взаємністю, повагою і любов’ю 
один до одного, а люди завжди повинні 
пам’ятати, на яку страшну жертву пішов 
Господь в ім’я порятунку людства.

Священик подякував за великі духов-
ні праці народного депутата України IV 
скликання, титаря Білокуракинського 
церковного округу М.М.Гапочку за три-
валу справу будівництва цієї каплиці, а 
прихожанам - за активну участь у духов-
ному торжестві.

Після цього всі учасники торжества 
покинули каплицю. Вони поспішили 
поклонитися Животворящому Хресту 

Господньому, що встановлений біля 
каплички. Віруючі стають на коліна, мо-
ляться і цілують святиню.

Навколо нього встановлена ажурна 
огорожа, а сам Хрест захищений наві-
сом від дощу і снігу. Поспішають люди 
вклонитися і до металевого Хресту, який 
тут стояв здавна. Його білокуракинці 
зберегли, як пам’ять про наших далеких 
предків, що завжди шанували це святе 
для місцевих жителів місце.

Ні пронизливий вітер на вершині Білої 
гори, ні холод не злякали їх. Вишикував-
шись в щільний ряд біля каплиці, віру-
ючі вслухалися в молитви священиків, 
співи церковного хору. А коли архіман-
дрит Володимир почав окропляти свя-
ченою водою воду в ємностях і самих 
тих, хто молиться, то серед них почало-
ся радість і захват після потрапляння на 
них освяченої води.

Щасливі і одухотворені люди ще довго 
милувалися величною красою каплиці 
і пишністю Животворящого Хреста Го-
споднього. Вдивлялися з висоти крей-
дяної гори в прекрасну панораму рідно-
го селища і думали не тільки про земне, 
а й про вічне, молячись щиро Богу про 
благополуччя цієї землі, миру в рідній 
Україні.

На завершення всім, хто молився, 
була запропонована трапеза з нагоди 
Престольного дня.

Прес-служба 
Свято-Тихонівського храму 

смт Білокуракине

СВЯТО ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО В БІЛОКУРАКИНЕ
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22 вересня 2018 року жителі Білоку-
ракине та його гості на площі Т. Шев-
ченка відзначали головне свято грома-
ди - 318-у річницю з Дня народження 
селища Білокуракине та 3-ю річницю 
утворення Білокуракинської об’єднаної 
територіальної громади.

Учасниками цих урочистостей стали 
і представники духовенства селища 

- архімандрит Володимир (Могильний) - 
настоятель Свято-Тихонівського храму, 
благочинний Білокуракинського церков-
ного округу, а також ієрей Андрій Миро-
нюк - настоятель храму свв. Царствених 
Страстотерпців.

Почесним гостям свята господарі вру-
чили хліб-сіль на рушниках, а ті сердеч-
но привітали їх зі знаковими датами.

Архімандрит Володимир (Могильний) 
в своєму вітальному слові з вдячністю 
відзначив великі старання жителів і тру-
дівників громади, які молитвою, працею 
і фінансами сприяють відновленню по-
рушених святинь, які підтримують іні-
ціативи нашої Православної Церкви, 
спрямовані на виховання підростаючого 
покоління, на духовний розвиток життя 

нашого народу.
Благочинний зазначив, що кожен з 

нас повинен прагнути стати краще, бо 
досконалість не має меж. У духовному 
житті громади є багато моментів, які нас 
радують. Але ми не повинні зупиняти-
ся на досягненнях, а прагнути до нових 
успіхів, бути кращим, чистішим душею, 
добрішими і залишатися в щирій любові 
до Бога і людей, до рідної землі.

Отець Володимир побажав громаді 
процвітання, миру і багато років життя.

Важливо відзначити, що всі досягнен-
ня громади були б неможливі без щи-
рих, гостинних, щедрих і талановитих 
білокуракинців, які своєю самовідданою 
працею і теплом сердець примножують 
її славу, зберігають традиції та переда-
ють у спадок прийдешнім поколінням. 
Саме таким людям і були адресовані 
теплі слова вдячності і глибокої поваги, і 
вручені Грамоти, Подяки, подарунки від 
Білокуракинської ОТГ.

Голова Білокуракинської територіаль-
ної громади С.І. Сірик вручив архіман-
дриту Володимиру (Могильному) Подя-
ку за плідну працю, особистий внесок у 

розвиток і процвітан-
ня селища Білокура-
кине, високий про-
фесіоналізм, активну 
життєву позицію з на-
годи 318 -ї річниці ут-
ворення селища Біло-
куракине та 3-ї річниці 
Білокуракинської ОТГ.

Подяки селищного 
голови С.І.Сірика був 
також удостоєний ієрей Андрій Миро-
нюк - настоятель храму свв. Царствених 
Страстотерпців.

Керівник прес-служби Свято-Ти-
хонівського храм смт Білокуракине, за-
служений журналіст України Микола 
Андрійович Коваль за багаторічну і сум-
лінну працю, значний внесок у розвиток 
журналістики, високий професіоналізм, 
значний творчий доробок був також удо-
стоєний Подяки голови Білокуракинсь-
кої територіальної громади С.І. Сірика.

В цей же день громада відзначала і 
ще одну знакову подію - 85-річчя рай-
онної газети «Життя Білокуракинщини». 
З нагоди цього торжества заступник 
голови Білокуракинської РДА Н.І. Вер-
вейко вручила керівнику прес-служби 
Свято-Тихонівського храму смт Білоку-
ракине М.А. Ковалю Почесну грамоту 
голови Луганської обласної державної 
адміністрації та Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації. Ю.Г. 
Гарбуза.

Цієї нагороди заслужений журналіст 
України, що працював 30 років голов-
ним редактором районної газети «Жит-
тя Білокуракинщини», удостоєний за 
активну громадянську позицію, бага-

торічну сумлінну працю, значний осо-
бистий внесок у розвиток журналістики 
та з нагоди 85-ї річниці з дня утворення 
газети.

Архімандрит Володимир (Могильний) 
і керівник прес-служби Свято-Тихонівсь-
кого храму М.А. Коваль зустрілися на 
святі з редакційним колективом район-
ної газети «Життя Білокуракинщини», 
привітали всіх з ювілейною датою.

Батюшка благословив журналістів на 
творчі праці, побажав тілесного і духов-
ного здоров’я, миру і добра. А заслу-
жений журналіст України М.А. Коваль 
подарував колегам авторську книгу 
«Життя, вкарбоване в рядки». У ній він 
детально викладає історію районної га-
зети «Життя Білокуракинщини» за 85 
років. Журналісти «районки» подарува-
ли гостям пам’ятні сувеніри. 

На святі всіх чекала насичена програ-
ма: виставка-ярмарок декоративно-при-
кладного мистецтва, продуктів бджіль-
ництва, станції для дитячих розваг, 
виступи кращих вокальних і танцюваль-
них колективів, пригощання польовою 
кашею тощо.

Прес-служба 
Свято-Тихонівського храму 

смт Білокуракине

СВЯТО РАДОСТІ, ДУХОВНОСТІ, МИРУ І ДОБРА

Зустрічаю на святкуванні Дня сели-
ща одного свого старого знайомого. Він 
«трішки» випивший, але явно шукає, 
де б ще добавити... І ось тут він кличе 
мене до себе, пропонує сісти за столик 
в «Івушці». Потім починає розпитувати: 
що я? як я? чим займаюсь? Кажу йому, 
що у мене все нормально... Намагаюсь 
пожартувати: «Поки що живий... – кажу. 

- Ще не пристрелили...» І тут він почи-
нає говорити, що він мене поважає: за 
Фейсбук, за новини, за правду, за все, 
що я роблю в районі... і т.д. і т.п. Ну, я 
йому мовчки киваю, бо розумію, що це 
все звичайний «п’яний базар», про який 
він вже завтра ж і забуде. Але тут його 
раптом щось «клине» і він починає го-
ворити і дорікати мені: чому я себе так, 
типу, нахабно поводжу? Мовляв, навіщо 
я так одягаюсь? Чому я так ходжу? Чому 
так розмовляю? і т.п. Взагалі, чому я не 
такий, як всі? Я спочатку толком навіть 
не второпав, про що саме він намагався 
мені сказати. А потім зрозумів з його та-
ких собі незрозумілих натяків, що люди, 

від яких він чув різні чутки про мене, 
висловлювали якісь свої страхи, нега-
тивні емоції чи образи на мою адресу. 
В результаті, у них (як, мабуть, і в мого 
знайомого) сформувалося до мене до-
сить негативне ставлення. 

У людей всередині сидить якийсь 
острах чи пересторога щодо мене... А 
смисл тут дуже простий - всі бояться 
правди - побачити, почути, дізнатись... 
Правда - це страшна сила! І саме прав-
ди бояться люди, зокрема ті, хто звик-
ли самі говорити брехню, а також чути 
цю брехню від інших, і навіть вірити в 
неї. Бо іноді в житті так легше - вірити в 
брехню і навіть не намагатись дізнатись 
правди, подивитись в очі правді, якою б 
вона жорстокою і важкою не була...

Крім того, мій старий знайомий лише 
в кількох своїх фразах висловив своє 
справжнє ставлення, свої думки по від-
ношенню до мене і до того, що я роблю. 
Хоча коли він зустрічає мене, будучи 
тверезим, він ніколи нічого подібного 
мені не каже. А ось тут його язик раптом 

розв’язався. Бо, як кажуть, що у твере-
зого на умі - те у п’яного на язиці. І страх 
у п’яного теж кудись зникає. І це можна 
помітити у багатьох, хто, прийнявши на 
груди, відразу ж стає сміливішим та на-
хабнішим. Поки не отримає по голові, - 
звісно, якщо його сміливість раптом поч-
не бити через край.

Іноді люди, коли бачать мене, просто 
намагаються обійти стороною або хова-
ють свої очі... Мабуть тому, що чудово 
знають, що я про них теж дещо знаю... 
Чи то їм соромно, чи то якось важко 
усвідомлювати, що те, що вони намага-
ються приховати, вже відомо комусь ін-
шому, чи, можливо, ще щось особисте... 
Але все одно чогось бояться, відверта-
ються, ховаються...

Часто бачу, коли мене в натовпі помі-
чають деякі представники нашої міс-
цевої - такої собі - влади, то вони теж 
починають хвилюватись. Їхні перелякані 
оченята починають бігати, самі вони 
починають метушитися, хвилюватися, 
заїкатися при публічних виступах... Бо 

знають, що вони на виду, що кожне їхнє 
слово, кожен рух - помітні і можуть бути 
зафіксовані, а потім стануть доступни-
ми іншим. Це - важливий і досить впли-
вовий чинник, який примушує їх думати, 
що і як говорити, як себе тримати на лю-
дях, який мати вигляд в очах інших. А 
ще - це привід боятися! Іноді дуже силь-
но боятися! Особливо, коли за їхніми 
словами, які є часто-густо брехливими і 
пустими, завжди ховається правда, яка 
не завжди може бути до вподоби іншим 
людям, а іноді взагалі здатна замість 
шани та поваги викликати до них ганьбу 
та зневагу народу, жителів громади.

Відверта оприлюднена правда і по-
стійний публічний страх, в якому вар-
то тримати цих осіб - це ті чинники, які 
дозволяють впливати на владу, на їхні 
дії чи бездіяльність, і отримувати певні 
результати щодо їхньої роботи і, взагалі, 
доцільності їхнього – часто такого без-
корисного, а іноді і дуже шкідливого – іс-
нування...

Глас Народу

ПРО ПРАВДУ, СТРАХ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІСНУВАННЯ

Кажуть, що автору, який постійно пише 
критичні статті на сайт «Білокуракинський 
портал» та різні білокуракинські спільноти 
в соц.мержах під псевдо «Глас Народу» 
вчителі в школі за твори з української (а 
також російської) мови та літератури по-
стійно ставили то «двійки», то «трійки» 
(максимум). А тепер він їм мстить, коли 
пише свої статті в Інтернеті. Та ще й як 
пише! Тепер деякі вчителі читають і захо-
плюються! Правда, деякі з них після цього 
хапаються то за серце, то за голову... А 
коли стало відомо, що його вчителькою з 
української мови та літератури була Сірик 
Світлана Миколаївна (дружина «довічного 
мера» нашого селища), то тепер взагалі 
зрозуміло, чому в нього статті саме такого 

- досить жорсткого і відверто-правдивого 

змісту!..
А от що стосується голови РДА Іваню-

ченка, то тут теж спливла досить цікава ін-
формація. Виявляється, що автор із псев-
до «Глас Народу» колись працював на 
прополці соняшника на полях підприєм-
ства, яке мало назву «Хімсервіс» (конто-
ра знаходилась на території колишньої 
«Сільгосптехніки»), начальником (а фак-
тично власником) якого тоді був нинішній 
голова райдержадміністрації Іванюченко 
С.І. І, кажуть, що якраз Іванюченко тоді 
дуже жорстоко «кинув» усіх найманих 
працівників - недоплатив їм за прополку 
соняшника на своїх полях... Замість обі-
цяних 120 кг насіння соняшника та 30 кг 
зерновідходів за кожен прополений гектар 
він видав лише 100 кг соняшника (менше 

на 20 кг) та 20 кг зерновідходів (менше на 
10 кг) - з кожного прополеного гектара. А 
того спекотного літа - 2002 року - цей са-
мий «Глас Народу» сам прополов 5 га по-
сівів соняшника. В результаті вийшло, що 
пан Іванюченко лише тільки його «кинув» 
на 100 кг насіння та 50 кг зерновідходів. А 
це по тодішнім цінам була майже одна мі-
сячна зарплата. І таких «кинутих» Іваню-
ченком працівників тоді було майже три 
десятки людей, які також недоотримали 
свої обіцяні кілограми насіння та зерновід-
ходів. Бо гроші тоді взагалі за роботу не 
платили, а все робилось бартером (опла-
чувалось товаром – зерном та відходами) 
і з приховуванням реальних виплат та 
доходів, щоб не платити податки. Ось так 
багато хто і збагачувався у нас в районі за 

рахунок інших…
А якщо врахувати, що «Глас Народу» 

ніколи нічого не забуває, - а особливо такі 
«гарні» вчинки, то стає зрозумілим, чому 
зміст його статей має саме такий харак-
тер... Тим більше, що зараз мало що змі-
нилось. Бо, як відомо, люди не змінюють-
ся. Їхня справжня сутність залишається з 
ними назавжди. Змінюється лише зовніш-
ня обгортка, але ніяк не внутрішній зміст… 
Думаю, з часом в Інтернеті будуть іще 
неодноразово з’являтись нові подробиці 
подібних (зло)діянь деяких наших місце-
вих керівників – як на державній службі, 
так і приватних підприємств… Тим біль-
ше, що «Гласу Народу» є ще багато чого 
розповісти, відвертого і цікавого...

Так кажуть в Білокуракине... А як воно є 
насправді, хто знає...

Глас Народу

ТАК КАЖУТЬ В БІЛОКУРАКИНЕ... АБО ХТО ТАКИЙ «ГЛАС НАРОДУ»?


