
Білоцерківський сільський голо-
ва Іван Васильович Лещенко на цю 
сентенцію тільки посміхається. Він на 
роботі мало не щодня: навіть у вихід-
ні й під час відпустки. При цьому осо-
бисто контролює кожен напрямок 
роботи, знає напрацювання своїх 
підлеглих до найменших дрібниць і 
як мудрий та досвідчений керівник 
завжди може порадити найопти-
мальніші шляхи вирішення питання.

Відповідально виконувати ве-
личезні обсяги роботи, працювати 

в шаленому темпі – це колосальне 
навантаження. Не кожен його ви-
тримає, та Іван Васильович повсяк-
час демонструє спокій, виваженість, 
терпіння й оптимізм. І саме ці риси 
справжнього лідера, стверджують 
працівники виконкому, дозволяють 
їм постійно працювати без зайвого 
нервування, злагоджено та єдиною 
командою, відчуваючи надійне плече 
голови. Навіть у найкритичніших ситу-
аціях у виконавчому комітеті не вини-
кає авралів. А здатність І. В. Лещенка 

мотивувати, надихати, підтримувати і 
наставляти підлеглих служить додат-
ковим стимулом у їхній роботі.

Ну а життєвий досвід разом із 
людяністю та вмінням вислухати, 
зрозуміти інших допомагають Іванові 
Васильовичу бути в курсі життя гро-
мади, вирішувати нагальні проблеми 
її жителів, як кажуть, тримати руку на 
пульсі.
Понад 100 послуг у одному місці 

Ми зустрілися з І. В. Лещенком 
напередодні Дня місцевого самовря-
дування та попросили розповісти про 
те, чим живе громада, що зроблено 
та які плани на майбутнє.

− Іване Васильовичу, з часу на-
шої останньої розмови (теж напе-
редодні Дня місцевого самовряду-
вання) минув рік. Яким він був для 
Білоцерківської громади?

− Сповненим напруженої роботи 
й водночас продуктивним.

Сьогодні ні в кого не викликає 
сумнівів той факт, що місцеве са-
моврядування в Україні, як і в усьо-
му світі, − це найраціональніша й по 
суті єдино можлива форма влади на 
місцях, та основа, що визначає всю 
суспільну надбудову. Однак місце-
ве самоврядування постійно зазнає 
якихось змін.

В Україні як і в більшості європей-
ських країн запроваджена модель 
бюджетних відносин, яка вирівнює 
доходи громад. При цьому вирівню-
вання здійснюється не за всіма над-
ходженнями, а лише за податком 
на доходи фізичних осіб. Оскільки в 
Білоцерківській громаді він досить 
високий (бо у нас працюють потуж-
ні підприємства ПП «БіАГР» і ТОВ 
«Білагро», на яких чимало праців-
ників, причому вони отримують ви-
сокі заробітні плати, на які офіційно 
нараховується податок), то частину 
отриманого податку ми змушені пе-
рераховувати державі, а вона віддає 
отримане у вигляді дотацій неплато-

спроможним громадам. Тобто наша 
громада заробля кошти й ділиться 
ними з іншими сільськими радами. 

У 2019 році вилучення із сільсь-
кого бюджету становило понад 4,6 
млн грн. Тому нам було нелегко, та 
все ж удалося багато що зробити.

− Так, усі плани, які Ви озвучили 
рік тому, виконані. Це й ремонт 
закладів освіти та культури, й 
освітлення вулиць багатьох сіл, 
і відкриття дитсадка в Подолі… 
Залишається хіба що пункт про 
Центр надання адміністративних 
послуг, але, як я розумію, за кілька 
днів вирішиться й це питання…

− Уже за кілька днів запрацює 
центр надання адмінпослуг у онов-
леному приміщенні, де жителі гро-
мади зможуть комплексно отриму-
вати багато послуг. У новому ЦНАПі 
буде 6 робочих місць, де надавати-
меться понад 100 послуг.

Розташований ЦНАП у тій же 
будівлі, що й амбулаторія сімейної 
практики, отже, можна поєднати ві-
зит до лікаря й одержання необхід-

ної довідки.
Зважте, що нам не довелося бу-

дувати для цього окреме приміщен-
ня чи забирати «квадратні метри» у 
амбулаторії. Ця частина будівлі ко-
лись використовувалася для потреб 
стаціонарного відділення дільничної 
лікарні, але вже багато років примі-
щення було непридатне для експлуа-
тації й не використовувалося.

Ми витратили на ремонт близько 
1 млн гривень. Оскільки це спільний 
проект нашої громади із програмою 
U-LEAD, то додатково країна Швеція 
придбала й поставила меблі та об-
ладнання на понад 11 тисяч євро.

Жителі громади підтримали 
проекти «Бюджету участі»

− Давайте повернемося до 
бюджету. Як розподілялися ви-
датки, які статті були пріори-
тетними?

− Найбільшу статтю витрат у 2019 
році, як і в попередні роки, стано-
влять витрати на утримання освітніх 
закладів. Це близько 55 % загального 
бюджету громади. 

В усіх п’яти навчальних закла-
дах ми переобладнали кімнати для 
першокласників, закупили нові су-
часні меблі, підручники, навчальні 
посібники тощо. Можу запевнити: в 
усьому Великобагачанському районі 
немає жодного закладу, де були б 
створені такі умови для учнів. На 
придбання шкільних меблів витра-
чено майже 350 тисяч гривень. Крім 
цього придбано обладнання для 
дошкільного закладу «Берізка» в 
с. Поділ на таку ж суму.

Не залишалися без фінансової 
підтримки й інші галузі сільської ради.

− Держбюджет на 2020 рік, 
який нещодавно ухвалила Верхов-
на Рада, суттєво затягує паски 
місцевим бюджетам. Адже дер-
жава переклала на них значну 
частину витрат. Тому будувати 
грандіозні плани на наступний рік, 
певно, не варто…
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Білоцерківський сільський голова 
Іван Лещенко: 
«Маємо досвід, розуміємо 
відповідальність»

Загальновідомо: справжній керівник уміє так налагодити роботу 
підлеглих, що навіть за його відсутності колектив працює, як злагод-
жений механізм. 

Іван Васильович Лещенко.

Урочисте відкриття дитсадка в с. Поділ.

Шановні наші земляки!
Прийміть сердечні вітання з нагоди 

нашого спільного свята,  яке щороку від-
значається 7 грудня  – Дня місцевого самовряду-

вання!
Це свято кожного жителя нашої громади, бо 

саме через місцеве самоврядування реалізується 
право кожної людини впливати на розв’язання про-
блем рідного краю. Це свято кожного депутата, 
якому наші мешканці делегували право представ-
ляти їхні інтереси в громаді, це свято всіх праців-
ників виконкому, які виконують рішення сільської 
ради. Це свято справжнього народовладдя в нашій 
країні! 

Хочемо засвідчити: ПП «БіАГР» ніколи не 
стояло і не стоїть осторонь проблем громади, 
нас об’єднує тісна і плідна співпраця з депутат-
ським корпусом, сільською радою. А наполеглива і 
самовіддана праця усіх працівників підприємства, 
високий професіоналізм і компетентність, від-
повідальність та активна громадянська позиція 
всіх жителів нашої громади є гідним внеском у роз-
будову Білоцерківської ОТГ, Полтавського регіону 
й України в цілому.

Бажаємо всім вам міцного здоров’я, щастя, 
добра, творчої енергії та нових звершень на ниві 
зміцнення самоврядування в нашій країні. Нехай 
цей святковий день додасть натхнення і наполег-
ливості для подальшого розвитку нашої громади. 

З повагою
Віктор КОРДУБАН,  голова ради директорів ПП «БіАГР», 

Оксана КОРДУБАН, генеральний директор підприємства,
Роман КОВАЛЕНКО, директор.

Ошатна спальна кімната в дитсадку «Берізка» в с. Поділ.
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− Ми з оптимізмом дивимося 
в майбутнє. А щоб реалізувати всі 
плани й задуми, шукаємо резерви 
для економії коштів. Один із них – 
ощадне використання енергоресур-
сів. Плануємо поетапно запроваджу-
вати програми енергоефективності 
навчальних закладів, щоб зменшити 
витрати на опалення, освітлення 
тощо.

Ще один шлях – це перегляд 
орендних ставок за використання зе-
мель, проведення інвентаризації зе-
мельних ділянок на території нашої 
громади.

Жителі громади налаштовані на 
позитивні зміни, а тому беруть актив-
ну участь у голосуванні за «Бюджет 
участі». Це теж дозволяє суттєво за-
ощаджувати кошти. 

Так, за результатами голосування 
за обласний Бюджет участі-2019 року 
наша громада виграла 50-відсоткове 
співфінансування з обласного бюд-
жету одразу трьох сучасних дитячих 
майданчиків. Влітку вони з’явилися 
на радість дітлахам у селах Балаклія, 
Бірки, Поділ. 

Цього року відбулося голосуван-

ня за Бюджет участі-2020 року, й ми 
теж не стояли осторонь. Сільська 
рада підготувала проекти, а жителі 
громади їх підтримали. Тож наступ-
ного року очікуємо співфінансуван-
ня одного проекту-переможця в селі  
Бірки. Сподіваюся на позитивний ре-
зультат голосування за шкільний гро-
мадський бюджет.

Я вдячний усім, хто взяв активну 
участь у голосуванні та обрав найкра-
щі, найпотрібніші проекти. 

Позитивні показники 
практично з усіх напрямків 

роботи
− Відзначаючи професійне свя-

то, зазвичай підбивають підсумки 
зробленого, зважують резерви й 
незадіяні можливості, визнача-
ють першочергові і перспективні 
завдання. Як би Ви охарактеризу-
вали діяльність депутатського 
корпусу й виконавчого комітету 
Білоцерківської сільської ради?

− Вона була конструктивною й 
спрямованою на забезпечення пер-
шочергових потреб жителів громади. 
Попри певні труднощі, наша громада 
за темпами зростання економічних і 
соціальних показників досягла поміт-

них позитивних зрушень і посідає 
лідируючі позиції у Великобагачансь-
кому районі та Полтавській області в 
цілому.

Звичайно, не обійшлося без по-
милок, адже багато що ми робимо 
вперше. Недарма ж кажуть, що не 
помиляється лише той, хто нічого не 
робить. Дуже часто ми сподівалися 
на швидкий результат, а в ході робо-
ти виникали якісь непередбачувані 
труднощі. Та зрештою набули необ-
хідного досвіду і тепер, маючи досвід 
та розуміючи відповідальність перед 
жителями громади, впевнено рухає-
мося вперед.

Нинішній рік ми завершуємо з по-
зитивними показниками  практично 
з усіх напрямків розвитку. Користую-
чись нагодою, хотів би привітати всіх 
депутатів сільської ради та праців-
ників виконавчого комітету з Днем 
працівників місцевого самовряду-
вання. Не буде перебільшенням, 
коли скажу, що за кожним рішенням 
сільської ради стоїть велика робота 
всіх без винятку депутатів. Та особли-
во хотілося б відзначити найактивні-
ших обранців громади.

Це Віктор Володимирович Корду-
бан, Юрій Володимирович Кордубан, 
Анатолій Миколайович Фененко, 
Василь Григорович Ільченко, Віктор 
Іванович Онищенко, Ольга Дмитрів-
на Товкач, Ганна Іванівна Балашова, 
Валентина Олексіївна Бондар, Любов 
Андріївна Лобанова та інші.

Активна життєва позиція, твор-
чий, новаторський підхід до роботи 
притаманні багатьом працівникам 
виконавчого комітету. Вони відслід-
ковують конкурси, які відбуваються 
в Україні, розробляють та подають 
на них різноманітні проекти, програ-
ми. І дуже часто пропозиції Білоцер-
ківської ОТГ, які фахово підготовлені, 
виграють та отримують фінансуван-
ня. У переддень свята хочу щиро 
подякувати за сумлінну роботу всім 
працівникам виконавчого комітету, а 
особливо Олександрові Васильовичу 
Крилевцю  та Анатолієві Миколайо-
вичу Ганнущенку.

Цього року в нашій громаді впер-
ше відбувся фестиваль гумору «За-

пальний веселий сміх нас об’єднує 
усіх», який ініціювала в. о. сектору 
культури та туризму Наталія Андріїв-
на Лук’янець. Звичайно, підготовка 
до фестивалю та його проведення 
потребували чимало зусиль, але сам 
захід сприяє зростанню іміджу гро-
мади, популяризації її позитивного 
досвіду і, сподіваюся, залученню ін-
вестицій у майбутньому. Ми планує-
мо зробити цей фестиваль щорічним.

Першочергові завдання – 
якість та рівень життя людей

− День професійного свята - 
приємна мить, проте після нього 
настають будні з їх тривогами, 
труднощами, успіхами і невдача-
ми…. 

− Уже на наступній сесії сільської 
ради, що відбудеться в грудні, депу-
тати розглянуть та будуть ухвалювати 
бюджет на наступний рік. Це буде 
програма подальшого розвитку на-
шої громади. 

Плануємо продовжити роботи з 
приведення інфраструктурних об’єк-
тів комунальної власності в належ-
ний енергоефективний стан. На часі – 
ремонт амбулаторії, впорядкування 
кладовищ, подальша реконструкція 

вуличного освітлення, забезпечен-
ня дозвілля молоді та всіх жителів 
сільської ради.

Судячи зі звернень жителів гро-
мади до виконавчого комітету сільсь-
кої ради, людей передусім хвилюють 
проблеми доріг, освітлення, житло-
во-комунального господарства, ме-
дичного й побутового обслуговуван-
ня, надання адміністративних послуг. 
Тобто це те, що ми називаємо рівнем 
і якістю життя. І саме на вирішення 
цих питань і будуть спрямовані зу-
силля сільської ради. 

На завершення хотілося від усьо-
го серця побажати всім жителям 
громади, які докладають зусилля 
до її зміцнення та розвитку, міцного 
здоров’я, щастя й непохитної віри 
у щасливе майбутнє рідного краю, 
всієї України. Але не менш важливою 
у цьому контексті є енергія і бажан-
ня самих громадян сприяти розвит-
ку нашої сільської ради. Нехай день 
7 грудня об’єднає нас у спільному 
прагненні зробити нашу Білоцер-
ківську ОТГ щасливою й заможною.  

− Дякую за розмову.
Розмовляла Зінаїда МАТЯШОВА.

Фото автора.
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Білоцерківський сільський голова Іван Лещенко:
«Маємо досвід, розуміємо відповідальність»

Фестиваль  «Запальний  веселий сміх нас об'єднує усіх» планують зробити 
щорічним.

Спортивний майданчик у Красногорівській школі теж з’явився в резуль-
таті співфінансування сільської та обласної рад.

Консультації

Перелік предметів та термін дії сертифікатів ЗНО. Перелік конкурсних предметів 
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 
(магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної за-
гальної середньої освіти подано у додатку 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 
11.10.2019 року № 1285.

У додатку (окрім обов’язкового конкурсний предмету для усіх спеціальностей та галу-
зей знань – української мови і літератури) зазначені другий та третій конкурсні предмети з 
усіх спеціальностей. 

У 2020 році до закладів вищої освіти приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 
2020 років.

Результати з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються тільки з 
сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років.

Нову редакцію українського правопису знати необов’язково. Міністерство освіти і 
науки України у відповідному наказі від 29.07.2019 № 1033 пояснило, що у завданнях ЗНО 
протягом п’яти років використовуватимуться норми Українського правопису, які не зазнали 
змін. 

Характеристики сертифікаційних робіт. Підготуватися до проходження ЗНО-2020 до-
поможе інформація на сайті УЦОЯО (testportal.gov.ua) у розділі «ЗНО-2020» – актуальні ха-
рактеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінювання завдань відкритої форми з роз-
горнутою відповіддю та нові програми ЗНО. Є певні зміни порівняно з попереднім роком. 

•  У тесті з української мови та літератури буде 58 завдань різної форми: 33 завдання з 
мови, 24 – з літератури та одне відкрите завдання з розгорнутою відповіддю. На виконання 
відведено 180 хвилин.

•  Тест із математики матиме 35 різних завдань: 20 − із вибором однієї правильної від-
повіді, 4 − на встановлення відповідності, 11 − відкритої форми. Триватиме 180 хвилин.

•  Тест з історії України налічує 60 завдань і складається з двох частин: «Історія України 
ХХ – початку ХХІ ст.» (30 завдань) та «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» 
(30 завдань). На виконання відведено 150 хвилин.

•  У тестах із англійської мови, німецької, французької та іспанської мов по 59 завдань 
та чотири частини: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22), 
«Використання мови» (20) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою від-
повіддю). Кожен триватиме по 150 хвилин.

•  Тест  із біології налічує 50 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді 
(38 завдань), на встановлення відповідності (8) та з вибором трьох правильних відповідей 
із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4). На виконання завдань відведено 150 
хвилин.

•  У тесті з географії 54 завдання: з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань), на 
встановлення відповідності (6), відкритої форми з короткою відповіддю (6 з) та з вибором 
трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (6). Триватиме  
150 хвилин.

•  У тестах із хімії та фізики по 38 завдань: з вибором однієї правильної відповіді – по 20 
завдань, на встановлення відповідності («логічні пари») – по 4, відкритої форми з короткою 
відповіддю – по 14. Триватимуть тести по 180 хвилин.

Тelegram-канал Харківського РЦОЯО «ЗНО2020» (https://t.me/zno2020kh).

З 1 жовтня 2019 року запроваджено монетизацію пільг на оплату житлово-комунальних по-
слуг, яка  включає в себе два механізми надання пільг: у грошовій безготівковій та готівковій фор-
мі. У жовтні 2019 року пільги у безготівковій формі призначені без звернення пільговика!!!

Для пільгових категорій громадян розмір пільгової знижки на оплату житлово-кому-
нальних послуг, в межах встановлених соціальних нормативів, залишається незмінним.

Як проводити оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням пільги?
Перерахування коштів за надані пільги у грошовій безготівковій формі надавачам послуг про-

водиться через АТ “Ощадбанк”. Все відбувається автоматично. Щомісяця надавачі комунальних 
послуг для АТ “Ощадбанк” формують он-лайн платіжку пільговика. Банк згідно з наданою інфор-
мацією перераховує їм пільгу (до 18 числа наступного місяця). Про стан проведених розрахунків 
за послуги та про те, скільки залишається заплатити за житлово-комунальні послуги, АТ “Ощад-
банк” одразу інформуватиме пільговика смс-повідомленням на номер мобільного телефону.

       Зразок смс-повідомлення                              Зміст смс-повідомлення
Пільга 1651 грн. 40 коп. – загальний розмір пільги

Водопостачання – 38,60 грн.
Електропостачання - 84,00 грн.
Газопостачання - 67,53 грн.
Послуга з управління багатоквартирним 
будинком (квартплата)  - 86,72 грн.

Важливо! Перерахування коштів за надані пільги (в межах загальної суми пільг, визна-
чених законодавством) буде проводитися у встановленій законодавством послідовності, а 
саме за:

1) опалення (теплопостачання, газо- або електропостачання);
2) гаряче водопостачання;
3) централізоване водопостачання та водовідведення;
4) постачання електричної енергії на освітлення;
5) постачання природного газу для приготування їжі та підігріву води;
6) вивезення побутових відходів;
7) послуги з управління багатоквартирним будинком;
8) внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.
Звертаємо увагу, що оплата за комунальні послуги проводиться безпосередньо пільговиком 

після отримання смс-повідомлення, а саме у сумі, яка зазначена в смс-повідомленні (це різни-
ця між вартістю фактично спожитих послуг та перерахованою сумою пільги). За отриманням 
додаткової інформації з питань щодо призначення та визначення розміру пільг ви може звер-
нутись до  управління соціального захисту населення, за  місцем отримання пільг: смт. Велика 
Багачка вул. Шевченка 73, каб. №1, каб. №12. Телефон постійної гарячої лінії: 9-16-74

ДО УВАГИ ПІЛЬГОВИКІВ!
ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО МОНЕТИЗАЦІЮ ПІЛЬГ?

Суми за послуги,
які необхідно 

пільговику сплатити 
самостійно

Корисна інформація для учасника ЗНО-2020
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Традиційно восени люди 
згрібають опале листя та 
спалюють його, не задумую-
чись над тим, якої шкоди це 
завдає здоров’ю та довкіл-
лю. Департамент екології та 
природних ресурсів Полтав-
ської облдержадміністрації 
разом з Міністерством енер-
гетики та захисту довкілля 
України закликає громадян 
не палити листя, адже це 
призводить до забруднення 
повітря, води та ґрунту.

Лікарі ж попереджають 
про ризики для здоров’я, 
адже при спалюванні ви-
діляється бензопірен, що 
може викликати у людини 
рак. З димом у повітря ви-
ходять діоксини – одні з 
найотруйніших для людини 
речовин. Тліюче листя ви-
діляє чадний газ, який бло-
кує постачання кисню до 
тканин організму. Приміром, 
одна тонна тліючого листя 
прирівнюється до тридцяти 
кілограмів чадного газу. Це 
дуже отруйний газ, оскіль-
ки надзвичайно легко зв’я-
зується гемоглобіном крові, 
блокуючи доставку кисню 
до тканин організму. Серце 
починає працювати з вищим 
навантаженням, а це – по-
силює шанс на загострення 
захворювань серця.

Спалення листя призво-
дить ще й до забруднення 
атмосфери, води та ґрунту. 
Небезпека полягає і в тому, 
що це може перерости у 
неконтрольоване горіння. 
Такі дії призводять також до 
зникнення певних видів тва-
рин та загибелі комах.

Спалювати листя заборо-
няє низка законів, а Кодекс 
України про адміністративні 
правопорушення передба-
чає за це покарання у ви-
гляді штрафу. Розмір штра-
фу за таке правопорушення 
коливається від 340 до 1360 
гривень для громадян, і від 
850 до 1700 гривень – для 
посадових осіб. Якщо ви ста-
ли свідком спалювання ли-
стя, спробуйте спершу пого-
ворити з правопорушником 
і переконати його не роби-
ти цього. Якщо розмови не 
подіють, то викликайте пра-
воохоронців і пожежників.

Департамент екології та 
природних ресурсів Полтав-
ської облдержадміністрації 
рекомендує компостувати 
листя – для цього не треба 
особливих знань або зу-
силь. Необхідні спеціальний 
резервуар або просто яма, 
куди можна помістити листя, 
а потім його помірно зволо-
жувати. Навесні цим добри-
вом можна удобрити ґрунт.

Важливо

Не спалюйте 
листя – це 

провокує рак!

У своїй депутатській діяльності 
керуюся Конституцією України, 
Законами України «Про місцеве 
самоврядування» та «Про статус 
депутатів місцевих рад». 

Треба віддати належне де-
путатам сільради останнього 
скликання: зібралися в ній люди 
небайдужі, активні. Ми не діли-
мося на фракції за приналежністю 
до політичних партій, працюємо 
дружно й згуртовано як одна ко-
манда. Усі постійно відвідують 
засідання сесії, хіба що з поваж-
них причин не беруть участь у її 
роботі. На мою думку, чимала за-
слуга в цьому сільського голови. 
Іван Васильович Лещенко зумів 
консолідувати увесь депутатський 
корпус у єдину команду. Він дуже 
виважена людина, яка щиро пе-
реймається проблемами громади 
й може спокійно та переконливо 
пояснити, чому вирішення того чи 
того питання вкрай важливе, які 
наслідки має певне рішення…

При цьому суцільного «одо-
брямса» при голосуванні у нас 
ніколи не було й немає: обгово-
рення всіх питань відбувається в 
формі дискусій, інколи гарячих, але 
не запеклих, а конструктивних.   

У засіданнях сесії завжди бе-
руть участь в. о. старост, началь-
ників відділів, голова ветерансь-
кої організації. Вони не просто 
спостерігають за роботою депу-
татського корпусу, а беруть актив-
ну участь у обговоренні, вносять 
пропозиції. Зокрема дуже багато 
ідей завжди висловлює Ольга Авк-
сентіївна Кононенко. 

Я очолюю постійну депутатсь-
ку комісію з питань освіти, охоро-
ни здоров’я та соціального захи-
сту населення, культури, молоді і 
спорту. Оскільки я працюю дирек-
тором НВК, то робота в комісії мені 
близька й зрозуміла. Приємно, 
що Білоцерківська сільська рада 
приділяє увагу розвитку освітніх 
закладів громади. Вважаю, що 
нашій громаді пощастило, що її 
очолює людина, яка з розумінням 
ставиться до освітянських питань. 
І. В. Лещенко переконаний (і пе-
реконує в цьому інших), що уч-
нівська молодь – це майбутнє на-
шої громади, тож вкладати кошти 
в освіту − не марна справа.

Окрім роботи в комісії, бага-
то працюю на виборчому окрузі. 
Як керівник навчального закладу 
й депутат сприяю підтриманню в 
належному стані будівлі НВК, те-
риторії закладу, спортивного май-
данчика. А ще ми разом із учнями 
доглядаємо за могилами невідо-
мих солдатів на кладовищі й біля 
будинку культури.

Цього року колектив школи 
брав активну участь у озелененні 
села, ми висадили 150 саджанців, 
які закупила сільська рада.

У Бірках завжди відбувають-
ся заходи до свят: до Дня матері, 
Дня села, Дня людей похилого 
віку тощо. Приємно, що останнім 
часом нам удалося вирішити пи-
тання організації дозвілля сільсь-
кої молоді та забезпечити роботу 
шкільного спортзалу у вечірній 
час і вихідні. А виконавчий комітет 
придбав для потреб спортсменів 

волейбольний м’яч.
Великою проблемою для села 

була відсутність транспортного 
сполучення. Зрештою завдяки ви-
конавчому комітету сільської ради 
вдалося вирішити й цю проблему: 
оскільки не знайшлося перевіз-
ника, то раз на тиждень поїздки 
жителів села у Велику Багачку й 
назад забезпечує мікроавтобус 
сільської ради. Люди завчасно за-
писуються на поїздки, саме ж пе-
ревезення безплатне.

Мені як депутатові постійно 
доводиться вирішувати різні ак-
туальні проблеми виборців. На-
йчастіше люди звертаються за 
матеріальною допомогою. Крім 
того, просять проконсультувати з 
питань оформлення права влас-
ності на землю тощо. Взимку було 
дуже багато звернень щодо чи-

щення снігу, освітлення вулиць та 
інших питань. Я особисто можу 
допомогти далеко не завжди, 
тому звертаюся до в. о. старости 
Ніни Петрівни Падалій чи Біло-
церківського сільського голови 
Івана Васильовича Лещенка: вони 
ніколи не відмовляють та завжди 
підтримують мене як депутата. 
Отож спільними зусиллями нам 
вдається вирішувати чимало пи-
тань. Якщо ж не можу пояснити 
якісь юридичні тонкощі, раджу, де 
отримати консультацію…

Як на мене, головне в роботі де-
путата – це вміння слухати людей, 
розуміти їхні проблеми та мати ба-
жання їм допомогти. Саме цими 
принципами я й керуюся в своїй ро-
боті.

Ольга ТОВКАЧ,
депутат Білоцерківської 

сільської ради.

«Головне в роботі депутата – вміння 
слухати людей, розуміти їхні проблеми 
та мати бажання їм допомогти»

До Білоцерківської сільської ради сьомого скликання мене обра-
ли виборці с. Бірки. Я щиро вдячна їм за довіру. Намагаюся працю-
вати так, щоб задовольнити потреби всіх жителів села, а при 
голосуванні та ухваленні рішень завжди враховую думку своїх ви-
борців та їхні інтереси. 

Діяльність депутата – це не та робота, яка три-
ває, скажімо, з ранку й до вечора, а потім можна 
піти додому й забути про неї. Мене обрали люди, 
і я мушу виправдати їхні сподівання та надії. Вони 
вправі звернутися до мене з нагальними пробле-
мами в будь-який час: і вдень, і ввечері, в робочі 
дні й у вихідні.

Питання, з якими звертаються люди, найріз-
номанітніші. Найчастіше, це, звичайно, прохання 
про виділення матеріальної допомоги. Крім того, 
просять посприяти в забезпеченні дровами чи 
як ось нещодавно: надати неходячому ходунки… 
Часто доводиться консультувати людей із різ-
них питань. Коли сама не можу цього зробити, 
раджу, до кого звернутися. А ще запитують, хто 
може спиляти аварійні дерева чи викосити бур’я-
ни. Тобто людей хвилюють передусім конкретні 
життєві ситуації, які вони не можуть самостійно 
вирішити.

Серед питань, з якими звертаються виборці 
до мене як до депутата – й освітлення вулиць. Це 
раніше в селі не знали, що таке освітлення темної 
пори. Тепер же завдяки Білоцерківській сільській 
раді жителі Балаклії вже забули про темряву. Тож 
коли, наприклад, перегорить лампочка, повідом-
ляють мені про це, а я в свою чергу звертаюся в 
комунальний відділ. А жителі деяких вулиць ка-
жуть, що їм непотрібне освітлення після опівночі, 
бо в такий час уже ніхто не виходить надвір. Вирі-
шую й ці питання.

Тривалий час жителі  Балаклії, які ведуть здо-
ровий спосіб життя, не мали місця для занять спр-
том. Я направила відповідний депутатський запит, 
сільська рада виділила кошти на ремонт примі-
щенння та закупівлю тренажерів, тож торік на базі 

Балкліївського НВК було відкрито тренажерний 
зал. Тепер тут залюбки збирається молодь.

На жаль, залишається відкритим питання ав-
тобусного сполучення. Але воно не в компетенції 
сільської ради, хоча, звичайно, хочеться й у цьому 
допомогти односельцям.

А ще я працюю в постійній депутатській комісії 
з питань планування, фінансів, бюджету, соціаль-
но-економічного розвитку, житлово-комунально-
го господарства та комунальної власності. 

Очолює її Віктор Володимирович Кордубан – 
активний депутат, небайдужа людина, яка щиро 
вболіває за громаду. Мені завжди імпонує вмін-
ня Віктора Володимировича бачити не лише те, 
що відбувається тут і зараз, а й прогнозувати ро-
звиток подій, прораховувати ситуацію на кілька 
кроків уперед. Певно, саме це вміння дозволяє 
йому успішно розвивати ПП «БіАГР» та ТОВ «Біла-
гро». Ми ж бачимо, як буквально у нас на очах 
народилися та зміцніли обидва підприємства, 
перетворившись на найбільші бюджетоутворюю-
чі підприємства в громаді, районі та області.

Так само дбайливо, по-господарському, з ро-
зрахунком на перспективу підходить В. В. Корду-
бан і до економічної діяльності сільської ради. 
Працювати поряд із такою людиною, всотувати 
його знання, уміння, досвід – це велика честь для 
мене.

Пригадую, як важко мені було попервах, коли 
тільки-но стала депутатом: бракувало і необхід-
них знань, і досвіду з вирішення тих чи інших 
питань. Я не знала, до кого звертатися й що ро-
бити… Зараз же почуваюся значно впевненіше, 
знаю, як треба діяти в кожній конкретній ситуації. 
Якщо перший рік чи навіть півтора я лише вчи-

лася, то повноцінним депутатом стала лише на 
другий і третій рік своєї діяльності. 

Набутий досвід дуже допомагає в депутатсь-
кій діяльності. Мені ж хочеться й надалі спрямо-
вувати свої вміння, знання задля вирішення на-
гальних проблем односельців.

Валентина ПИПКО,
депутат Білоцерківської сільської ради.

За статистикою, в Україні налічується 150 тис. депутатів місцевих рад. У нашій Білоцерківській 
сільраді 22 депутати − відповідно до кількості виборчих округів. Я разом із ще двома депутатами 
представляю в сільраді с. Балаклію.

«Хочу й надалі працювати задля вирішення 
нагальних проблем односельців»

Виконком Білоцерківської 
сільської ради, рада 
ветеранів глибоко 

сумують з приводу смерті

жительки с. Сидорівщина, 
ветерана праці, дитини 

війни, багатодітної матері 
МИХАЙЛЕЦЬ

Ніни Степанівни

і висловлюють співчуття 
рідним і близьким 

покійної.
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  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
2 грудня

СИДОРЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
(с. Білоцерківка) – 60 років;

ТЕРТИЧНИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
(с. Білоцерківка) – 60 років;

7 грудня
МИХАЙЛИК КАТЕРИНА ІВАНІВНА

(с. Морозівщина) – 85 років.
Виконком Білоцерківської сільської ради, 

рада ветеранів та члени громади 
вітають іменинників і бажають міцного 

здоров’я, величезного щастя, 
невичерпної енергії та душевного спокою. 

Нехай вас завжди й усюди супроводжує 
удача, а всі мрії (навіть найзаповітніші) 

обов’язково здійснюються!

Через роки від отчого порога
Усі шляхи в один переплелись.
Не одна вже пройдена дорога,

Та у серці юність, як колись!
Тож бажаєм доброго здоров’я, 

Щастя і удачі на віки!
Зичимо з повагою й любов’ю
Мати друзів вірних на роки.

Тепер такі запитання не ви-
никають ні в кого. Бо магазин 
поряд, під боком – це дуже 
зручно. До того ж, ціни тут 
порівняно невисокі.

– Раніше я їздила в Ба-
лаклію, щоб купити товари 
для жителів Колосівки, а за-
раз якщо щось треба купити, 
то з Балаклії їду в Колосівку, 
– розповідає соціальна пра-
цівниця Світлана Миколаївна 
Літвінова. – Ціни на багато то-
варів тут нижчі, та й вибір ве-

ликий.
Працює в магазині місце-

ва жителька Тетяна Василівна 
Павлик. 

– Покупців у нас не бракує, 
– говорить вона. – Поряд мо-
лочнотоварний комплекс, де 
ведеться інтенсивне будівни-
цтво, тож і будівельники, й пра-
цівники комплексу часто захо-
дять, щоб випити кави, чаю, 
купити пиріжок чи печиво. Це 
у нас найпопулярніші товари. 
Жителі Колосівки купують хліб, 

крупи, інші продовольчі това-
ри. Є у нас і відділ промисло-
вих товарів, де пропонуємо 
побутові речі широкого вжитку.

Продавчиня розповідає, 
що чимало людей просить 
відпустити товар до зарплати 
чи пенсії, й у магазині не від-

мовляють та йдуть назустріч 
покупцям. Дякувати Богові, всі 
вчасно повертають борги, тож 
вибивати їх не доводиться. 
Одне слово, магазин у селі – це 
завжди зручно й вигідно.

Зінаїда МАТЯШОВА.

Покупців у магазині не бракує
Колись у цій будівлі в Колосівці був магазин. Потім примі-

щення багато років стояло пусткою. Коли ж торік приват-
ний підприємець із с. Остап’є Надія Михайлівна Корнієнко 
вирішила відродити в магазині торгівлю, чимало людей від-
верто дивувалися: навіщо? Живемо ж якось без магазину...

Т. В. Павлик за роботою.

ФОП Н. М. Корнієнко вже понад рік орендує це приміщення в Колосівці.

Щороку в четверту суботу листопада 
в Україні згадують невинно убієнних 

жертв Голодомору 1932-1933 років та масових 
голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. І поки су-
часні українці та їхні нащадки пам’ятатимуть ці 
скорботні дати, існуватиме українська нація, 
український народ.

У всіх навчальних закладах Білоцерківської 
громади відбулися заходи до Дня національної 
пам’яті. Зокрема вчителі та учні Балакліївського 
НВК запалили символічну свічку, яку передава-
ли з рук у руки як пам'ять про страшні й трагіч-

ні сторінки нашої історії. Діти з сумом слухали 
розповідь про своїх однолітків, які жили в го-
лодні роки, про їжу, яку вони їли, про страшні 
передсмертні муки голодних людей. 

Напередодні школярі зобразили Голодо-
мор на аркушах паперу та влаштували виставку 
малюнків під назвою «Ми не забудемо». 

А в Бірківському НВК відбувся виховний 
захід «Де б ти не був, вшануй померлих від 
голоду». Присутні запалили свічки пам'яті 
та вшанували загиблих хвилиною мовчання. 
Коім того, діти поклали траурні композиції до 

пам'ятника жертвам Голодомору.
У Красногорівській школі відбулися реквієм 

«Пам'ять голоду, пам'ять серця» для учнів 5-6 
класів, музейний урок-конференція «Голодо-
мор 1932-1933 років – геноцид українського 
народу у друкованих спогадах свідків» для 
учнів 8-9 класів. Учні 10-11 класів переглянули 
презентацію «Без права на забуття». А на за-
гальношкільній лінійці біля композиції «Свіча 
пам'яті» заступники директора школи В. М. Да-
цева і В. М. Омелич закликали всіх учнів долу-
читися до акції «Запали свічку».

У Подільській школі відбулися виховні годи-
ни в 5, 6 та 9-му класах, на яких діти перегля-

нули документальні фільми про комуністичні 
злочини тієї пори, а також загальношкільний 
урок пам’яті «Голодомор. Зернятка пам’яті». 
Подільські школярі влаштували тематичну 
виставку «Не дамо загасити свічку пам’яті» та 
віднесли колоски до пам’ятного знаку на сіль-
ському цвинтарі.

У Білоцерківській ЗОШ учні виготовили 
Дерево скорботи, на листочках якого написа-
ли приголомшливі цифри: кількість людей, які 
померли голодною смертю 1932−1933 років. 
Крім того, у школі відбулася лінійка-реквієм 
«Голодний дух», на якій демонструвалися до-
кументальні кадри тієї пори.

Класна година «Свічка пам'яті ніколи не згасне» у 6 класі Балакліївського НВК.

Що буде, коли об’єднати креативність та ініціативність одразу кількох таланови-
тих педагогів? Відповідаємо: неймовірно цікавий захід. Саме такий нещодавно  

відбувся в Красногорівській ЗОШ.
Учителі школи О. В. Кропивка та І. В. Писаренко разом із одинадцятикласниками підго-

тували та провели літературно -музичний журнал «Чарівна Квітка України», який присвятили 
творчості американської співачки українського походження Квітки Цісик.

Цікаві факти з життя співачки, відеоролики зі спогадами про неї рідних, близьких, записи 
українських пісень у її виконанні нікого не залишили байдужими.

Долучилася до заходу й учителька музики Т. М. Іващенко, яка разом із дев’ятикласницею 
В. Близнюк виконали пісню «Два кольори». 

Школярі вшанували пам'ять невинно убієнних

Чарівна Квітка 
України

Четвертокласники Балакліївського НВК (класовод Катруша О. І.) зі своїми малюнками.

Учні Бірківського НВК вшановують померлих від голоду.


