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Шановні жителі 
Білоцерківської громади!

У серці кожної людини мають 
бути любов, доброта й віра в 
диво. Саме ці почуття повні-
стю або частково дарують нам 
чудові новорічні свята. 

Навіть найсерйозніші до-
рослі, зустрічаючи Новий рік, 

по-дитячому вірять у казку 
і в те, що наше життя в 
новому році неодмінно змі-
ниться на краще.

Щиро бажаю, щоб ці 
очікування справди-
лися. Хай Новий рік 
та Різдво Христове 
наповнить наші серця  

щастям, радістю, доброзичливістю, терпінням та по-
ступливістю.  Хай принесуть мир, спокій, добро, любов 
і розуміння. Зичу всім міцного здоров'я, достатку і бла-
гополуччя! 

Оксана КОРДУБАН, 
генеральний директор 

ПП «Білоцерківська агропромислова група».

Дорогі земляки!
Добігає кінця 2019-рік. Спливають його останні дні й години. Вже за кілька днів ми зустрічатимемо новий 2020 

рік. Він завершує друге десятиліття ХХІ століття. Тож можемо оглянутися назад та підбити попередні підсумки. 
Це був украй непростий період для України, але він засвідчив неабияку силу духу, мужність та непереборне прагнен-
ня до свободи нашого українського народу.

Для нашої Білоцерківської ОТГ це був період народження та розбудови. Ми були одними з перших, хто ступив на 
незвіданий шлях децентралізації, і, як показав час, не помилилися. Дякую всім, хто наважився на такий крок, 

хто повірив, що разом, гуртом ми досягнемо успіхів. 
Щиро вітаю вас із Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю, щоб усі негаразди в житті залиши-

лися в минулому. Хай новий 2020 рік обдарує кожного щастям, радістю, вагомими успіхами та пере-
могами. Хай він принесе на нашу землю довгоочікуваний мир, а в кожну родину −  любов, злагоду, віру, 
оптимізм і достаток. 

Щиро ваш
Віктор КОРДУБАН, 

голова ради директорів ПП «Білоцерківська агропромислова група».

Вітаємо з Новим
2020
роком!

Дорогі краяни!
Поздоровляю всіх вас із новим 2020 роком та Різдвом 

Христовим. 
Це вже п’яті новорічні свята, які ми зустрічаємо 

разом у складі Білоцерківської об’єднаної територіаль-
ної громади. Тож на прийдешній 2020-й рік припадає 
маленький ювілей нашої спільної родини.

Як велика сім’я об’єднує кілька поколінь, так і наша 
громада стала своєрідною родиною для різних за 
віком людей: сивочолих ветеранів і представ-
ників середнього покоління, молоді й дітей, які 
тільки-но роблять перші кроки в житті…  Усі 
ми різні за характером, уподобаннями,  погля-
дами на життя та бажаннями, нас об’єднує не 
кровна спорідненість, а місце, де ми живемо. Це 
наша мала батьківшина, наша спільна домівка, 
тож наше спільне завдання – зробити  її краси-

вою, доглянутою, затишною та заможною. Вірю, що разом, спільними зусил-
лями, нам це вдасться. І п’ятий рік існування нашої громади підтверджує це. 

Щиро бажаю розквіту та процвітання Білоцерківській ОТГ, достатку 
й любові кожній сім’ї, міцного здоров’я та всіляких гараздів усім жителям 
громади!

З повагою
Іван ЛЕЩЕНКО,

Білоцерківський сільський голова.

День Святого Миколая й но-
ворічні свята прийнято від-

значати в домашній обстановці, в 
колі рідних та друзів. Та як бути тим, 
хто позбавлений тепла домашнього 
вогнища й змушений перебувати в 
окопах, захищаючи своїми спинами 
наше мирне небо? Щоб хоч якось 
підтримати наших захисників, волон-
тери напередодні свят збирають по 
всій Україні й передають на фронт по-
дарунки воїнам від мирних жителів. 
Нерідко це, здавалося б, зовсім непо-
трібні речі: дитячі малюнки, листівки, 
іграшки, обереги… Проте ці дрібнич-
ки бійці в зоні ООС цінують не мен-
ше, ніж теплі шкарпетки чи, скажімо,  
миючі засоби. Адже вони свідчать 
про всенародну підтримку, нагадують 
рідні домівки, несуть потужний заряд 
добра та позитивної енергетики.

Школярі нашої громади теж до-
лучилися до акції «Подарунок солда-
ту» та разом із учителями й батьками 
виготовляли новорічні іграшки для 
учасників ООС. 

Особливо багато поробок вигото-
вили учні Бірківського НВК. Це – різ-

нобарвні шишки, янголи, новорічні 
диски, ялинки, різдвяні віночки та ба-
гато іншого. Усі подарунки на фронт 
супроводжувалися щирими й щем-
ними привітаннями. 

Діти не просто відіслали свої по-
робки на певну адресу в зону ООС, 
а передали особисто в руки бійцю 
Сергієві Юрійовичу Кишинцю. Це 

наш земляк, уродженець Бірок, який 
проходить службу в місті Святогорськ 
у 27-ій реактивній артилерійській 
бригаді 8-ї реактивної артилерійської 
батареї. 

Сергій Юрійович висловив вдяч-
ність учням та їхнім батькам за ви-
готовлені подарунки і за можливість 
зустріти новорічні свята в затишній 

атмосфері, відчуваючи тепло дитячих 
сердець.

Згодом на електронну адресу 
закладу надійшов лист із зони ООС: 
«Щиро вдячні за подарунки. Ми пи-
шаємося вами, адже ви надихаєте 
та підтримуєте нас у ці важкі для 
України часи. Слава Україні!» Бійці 
надіслали й своє фото з новорічними 

прикрасами. Усмішки на обличчях 
і сльози на очах солдатів переко-
нують, що такі акції потрібні. А учні 
відчули вдячність за свою хоч і ма-
леньку, але роботу. І переконалися: 
дарувати подарунки навіть приємні-
ше, ніж їх отримувати.

З новорічними святами вас, до-
рогі бійці, захисники! Віримо, що 
буде мир на нашій славній Україні!

Надія МАЦЬКО,
заступник директора

 Бірківського НВК.

Подарунки дійшли до адресатів

Школярі передають С. Ю. Кишинцю виготовлені власноруч поробки. Бійці 8-ї реактивної артилерійської батареї отримали подарунки з Бірок. 
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Шановні земляки!
Від усієї душі поздоров-

ляю вас із Новим роком і 
Різдвом! Рік, що минає, був 
сповнений тривог, турбот 
і сподівань. Водночас він 
запам’ятається багатьма 
радісними й важливими 
подіями та звершеннями. 

Білоцерківська грома-
да − це мальовничий та 
багатий край, і найбільше 
його багатство – працьо-
виті люди. Бажаю в новому 
році всім жителям грома-
ди натхнення, сили духу й 

подальших успіхів задля процвітання України, Полтав-
щини та нашої громади. І, звичайно ж, довгоочікуваного 
миру на українській землі, здоров'я, щастя, любові, здійс-
нення найзаповітніших мрій. 

Надія ДОБРОСКОК,
в. о. старости Подільського старостинського округу.

Шановні жителі Балаклії, 
Колосівки, Писарівки і Шипошів!

Дозвольте від 
виконкому Білоцер-
ківської сільської 
ради та від себе осо-
бисто привітати 
вас із прийдешнім 
2020 роком і Різ-
двом Христовим і 
побажати всім вам 
здоров’я, довголіт-
тя, щастя, миру, 
любові, Божої благо-
даті. 

Хай Господь 
завжди береже вас і 

ваших рідних. Бажаю всім наснаги, натхнення і 
всього найкращого!

Анатолій ВІЛЬХОВИЙ,
в. о. старости Балакліївського 

старостинського округу.

Дорогі друзі!
Вітаю вас із 

прекрасними зимо-
вими святами: Но-
вим роком і Різдвом 
Христовим. Хай 
ці святкові дні, а 
також усі наступ-
ні дні року будуть 
мирними і сповне-
ними радістю, 
щирістю, світлими 
помислами, вірою 
в краще майбутнє. 
Бажаю вам добро-
буту, здоров’я, ко-

хання, розуміння, терпіння, а Україні – миру й 
процвітання.

Щасливих свят і Божої благодаті!
Ніна ПАДАЛІЙ,

в. о. старости Бірківського 
старостинського округу

Білоцерківка хоч і не бере участі 
в цих рейтингах, проте теж має свій 
зелений символ Нового року. Кра-
суня-ялинка перед Білоцерківським 
будинком культури вже стала звич-
ним явищем для нашої громади. 

Працівники відділу благоустрою 
установили та прикрасили лісову 
красуню. Техніку для виконання 
робіт надав підприємець Володи-
мир Миколайович Рясний. Ось так 
спільними зусиллями й влаштували 
людям святкову красу, нічим не гір-
шу, ніж у великому місті.

Урочисте відкриття новорічної 
ялинки  відбулося 20 грудня. Навіть 
відсутність снігу — неодмінного 
атрибуту зимових свят — не зіпсува-
ла настрій дітлахам та їхнім батькам. 
Переодягнувшись у казкових персо-
нажів, малеча весело танцювала й 
наспівувала:

«Здрастуй, зимонько весела!
Хай міста сміються й села.
І засяють раз у раз 
Іскри-вогники прикрас...»
Автором сценарію та ведучою 

свята виступила, як завжди, в. о. 
завідуючої сектору культури і ту-
ризму виконавчого комітету Біло-
церківської сільської ради Наталія 
Лук’янець. Ролі Діда Мороза та Сні-
гурочки виконали (теж уже тради-
ційно) Микола Требух і Юлія Шарай. 
Вони допомогли дітям запалити на 

ялинці яскраві вогники й залюбки 
розважали дітвору поблизу новоріч-
ної красуні. А наприкінці пригостили 
всіх діточок солодкими подарунка-
ми від виконавчого комітету Біло-
церківської сільської ради.  

Звеселяли присутніх юні арти-
сти – учасники танцювальних колек-
тивів «Капітошка» (художній керів-
ник Аліна Михайлик) та «Юність» 
(Світлана Грищенко). Обидві керів-

ниці дитячих колективів виконали 
роль Губки Боба.

Крім того, святковий настрій гля-
дачам створювали вокалістки Ольга 
Хавер і Оксана Мартинюк. Озвучив 
програму, старанно підібравши му-

зичне оформлення, Сергій Таран.
Привітав присутніх на святі й 

сільський голова Іван Лещенко. 
— Я хотів би подякувати кожно-

му, — сказав він, — хто долучився 
до активної роботи в цьому році на 
благо нашої громади. Я вдячний і 

депутатському корпусу, і громадсь-
ким активістам, і освітнім закладам, 
які добре попрацювали, аби наша 
громада розвивалася, розбудову-
валася і процвітала. Бажаю всім 
міцного здоров’я й мирного неба, 
здійснення всіх задумів і мрій, щоб 
усім нам вистачило наснаги в май-
бутньому році перетворити всі намі-
чені плани в життя. 

Святкова програма тривала 
близько 30 хв. Як наголосила Наталія 
Лук’янець, вона не прагнула зроби-
ти свято тривалим. Білоцерківські 
артисти підготували до Нового року 
значно триваліше й видовищніше 
свято під назвою «Новорічні приго-
ди», яке  відбудеться в Білоцерківсь-
кому БК 28 грудня. Втім, не будемо 
наперед розголошувати його се-
кретів. Завітайте, не пошкодуєте! 

Сергій МИКОЛЕНКО.
Фото автора.

Всеукраїнські ЗМІ активно обговорюють центральні ялинки, уста-
новлені в обласних центрах України. Вінницька зелена красуня здобула 
титул найвищої, полтавська – найдорожчої… Столична ялинка, яку 
цього року прикрасили опішнянською керамікою, претендує на звання 
найоригінальнішої.

Яке ж свято без Діда Мороза?

Від запальних танців маленьких артистів запалали й вогні ялинки.

Подільські школярі порадували батьків святковою програмою, а особливо − своїми талантами.

Як і годиться, спочатку згадали, хто як поводився 
протягом року. Сорока підготувала список нечемних 
діточок, нагодилися й чортенята з різочками. А янго-
лята зі світлячками прилетіли сповістити, що ось-ось 
Миколай Чудотворець подарунки принесе… 

Звісно, що всі учні Подільської школи – слухняні, 
чемні й талановиті − отримали солодощі від святого. 
А наостанок ще й у цікавий квест зіграли, повесели-
лися та натанцювалися.

Театралізоване свято в 
Подільській школі

З нагоди Дня святого Миколая учні Подільської ЗОШ І-ІІ ступенів влаштували маленьке театралі-
зоване свято для всіх учнів школи, вчителів  і батьків.

День Святого Миколая – одне з 
найулюбленіших зимових свят дітво-
ри. Адже воно неодмінно супровод-
жується подарунками, які так лю-
бить отримувати малеча!

У нашій громаді вже стало доброю 
традицією дарувати дітям, окрім соло-
дощів, ще й позитивні емоції. Щороку 
сектор культури та туризму влаштовує 
для маленьких жителів громади пере-
гляд вистави у виконанні артистів Пол-
тавського обласного академічного теа-
тру ляльок.

Не стало винятком і цьогорічне свя-
то.  Молодші школярі та діти дошкіль-
ного віку з усіх сіл громади 19 грудня 
зібралися в Білоцерківському будинку 
культури, де залюбки переглянули ляль-
кову виставу та отримали солодкі пода-
рунки від виконавчого комітету сільської 
ради.

Діти чекають 
Миколая і… 
артистів

20 грудня відбулася чергова сесія 
Білоцерківської сільської ради сьомо-
го скликання. Основне питання, яке 
розглянули депутати – це ухвалення 
бюджету на наступний рік.

У 2020 році планується отримати 
до бюджету громади 42666700 гривень 
надходжень, з них 30415163 гривень – 
власні доходи громади.

Видаткова частина передбачає 
спрямування 23097900 гривень на утри-
мання закладів освіти, 2425000 гривень 
на культуру, 980000 гривень на охорону 
здоров’я, а також 677426 гривень ви-
датків розвитку.

Голосуючи за бюджет, депутати под-
бали про виділення коштів на реаліза-
цію соціальних програм громади, які 
передбачають фінансування заходів з 
оздоровлення дітей, підтримку ветеран-
ської організації, надання матеріальних 
допомог соціально незахищеним гро-
мадянам, утримання об’єктів спільного 
користування. Всього на виконання про-
грам передбачено 3893074 гривні.

Із жовтня 2019 року в Україні 
стартувала монетизація пільг. 
Пільговики, які до 15 жовтня встигли 
подати відповідну заяву до управлін-
ня праці та соцзахисту населення, 
отримують пільги грошима.

Перейти на нову форму отримання 
пільг можна й зараз. Тим пільговикам, 
які бажають отримувати свою пільгу 
готівкою, потрібно звернутися в управ-
ління соціального захисту, написати 
заяву, та надати реквізити банківського 
рахунку. Після цього пільгу виплачува-
тимуть готівкою. За докладною інфор-
мацією прохаємо звертатися до відділу 
персоніфікованого обліку Управління 
соціального захисту населення Велико-
багачанської РДА за адресою: смт. Вели-
ка Багачка, вул. Шевченка 73, каб. №1, 
каб. №12. Або за телефоном: 9-16-74.

Це питання хвилює багатьох жи-
телів громади.  Виконавчий комітет 
Білоцерківської сільської ради напра-
вив офіційного листа на адресу Дер-
жавного підприємства «Агентство 
місцевих доріг Полтавської області».

У відповіді, яка надійшла, агентство 
скаржиться на брак коштів. Зокрема 
повідомляє: «На балансі підприємства 
перебуває 7820,3 км автомобільних 
доріг загального користування місце-
вого значення. Близько 80% з них пе-
ребувають у незадовільному стані та 
потребують проведення капітального 
ремонту з виділенням значного фінан-
сування. Підприємство першочергово 
забезпечує проведення робіт з ремонту 
дорожнього покриття на автомобільних 
дорогах загального користування місце-
вого значення Полтавської області. Зва-
жаючи на вищевказане, у підприємства 
відсутня можливість виділення коштів 
на встановлення зупинки громадсько-
го транспорту на автомобільній дорозі 
01701358 Велика Багачка – Красногорів-
ка в поточному році».

Водночас керівники відомства 
пообіцяли при затвердженні обсягів 
фінансування на 2020 рік розглянути 
можливість виділення коштів для вста-
новлення зупинки громадського транс-
порту на автомобільній дорозі 01701358 
Велика Багачка − Красногорівка.

До уваги пільговиків!

Коли буде зупинка в 
Красногорівці

Прийняли бюджет

Офіційно У Білоцерківці засяяла вогнями 
новорічна ялинка
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Поріг для вступу на бюджетні 
місця встановлено на рівні 125 балів. 
Абітурієнти зможуть подати по 5 заяв 
на будь-які спеціальності. Приймати-
муть сертифікати ЗНО 4-х років: 2017-
го (крім іноземних мов), 2018-го, 
2019-го та 2020-го з усіх предметів. 
Вступник зможе подати сертифікати 
в будь-якій комбінації (можна пода-
ти в одному пакеті один сертифікат 
2017 року, один 2018-го та 2019 років 
або ж усі одного року). Реєстрація 
електронних кабінетів та заванта-
ження до них документів почина-
тиметься 1 липня, а прийом заяв та 
документів – 13 липня. Закінчується 
подання заяв о 18.00 22 липня – для 
тих, хто вступає лише за сертифіка-
тами ЗНО, та о 18.00 16 липня – для 
осіб, які вступають на основі спів-
бесіди, вступних іспитів або творчих 
конкурсів.

Також буде розширено можли-
вості для вступників з особливими 
освітніми потребами. Наступного 

року заклад повинен буде забезпе-
чити таким вступникам умови для 
проходження іспитів. У міністерстві 
нагадали, що 2019 року вперше від-
бувся єдиний широкий конкурс, коли 
бюджетне місце в закладах МОН і 
МОЗ на медичні спеціальності йшло 
за вступником з найкращими балами. 
Наступного року широкий конкурс 
планується провести також із Дер-
жавною фіскальною службою та Міні-
стерством культури, молоді та спорту. 

Для вступу на низку спеціаль-
ностей встановлені порогові бали. 
Як і торік, 150 балів ЗНО з другого 
та третього конкурсних предметів 
треба мати для вступу на спеціаль-
ності «Стоматологія», «Медици-
на», «Педіатрія». Трохи підвищився 
конкурсний бал на спеціальності 
«Право», «Публічне управління та 
адміністрування», «Міжнародні від-
носини». Зі 130 балів він виріс до 140. 

Крім того, у МОН зауважили, що 
цього року творчі заліки та творчі кон-

курси обов’язково відбувалися перед 
подачею документів у виші. Так вда-
лося уникнути будь-якої можливості 
маніпулювати результатами творчих 
конкурсів, підганяючи їх під резуль-
тати ЗНО. Тому ця практика продов-
житься і у 2020 році. Разом з тим, 
буде перенесено і вступні іспити для 
певних категорій абітурієнтів (учасни-
ки АТО, вступники із захворювання-
ми, які є перешкодою для складання 
ЗНО тощо) до початку подання заяв. 

Вступникам на бакалаврат на 
основі молодшого спеціаліста по-
трібно буде обов'язково подавати 
сертифікат ЗНО з української мови 
та літератури. Крім того, для нав-
чання за спеціальністю «Економіка» 
та спеціальностями галузей знань 
«Управління та адміністрування» та 
«Публічне управління та адміністру-
вання» додатково потрібно буде по-
давати сертифікат ЗНО з математики 
(математики або історії України для 
вступу на контракт). 

Уперше буде держзамовлення на 
підготовку молодших бакалаврів як 
на ступінь вищої освіти. Важливо, що 
для цих вступників не діятиме поріг 
125 конкурсних балів для участі у 
конкурсі на бюджет. 

2020 року також планується роз-
ширити перелік спеціальностей, на 
які потрібно буде складати єдиний 
вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови 
за технологією ЗНО на магістратуру. 
Так, у 2018 році таких спеціальностей 
було 18, у 2019 – 32, у 2020 році скла-
дання ЄВІ передбачено для понад 
80 спеціальностей. На спеціальності 
«Право» та «Міжнародне право», 
крім цього, вступники складатимуть 

єдине фахове вступне випробування 
(ЄФВВ) з права та загальних навчаль-
них правничих компетентностей. 

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ трива-
тиме з 6 травня до 18.00 3 червня. 
Єдиний іспит відбудеться 1 липня, а 
єдине фахове вступне випробуван-
ня – 2 липня. Прийом заяв та доку-
ментів для таких вступників почнеть-
ся 5 липня і триватиме до 22 липня. 
Для всіх інших вступників у магістра-
туру терміни подачі документів, 
складання іспитів та інших вступних 
процедур визначаються правилами 
прийому вишів.

Важливою новацію нових пра-
вил є те, що подача електронних 
заяв буде доступною не тільки для 
вступників на базі 11-ти класів, але 
й для вступників у магістратуру після 
бакалаврату. Окрім того, можливість 
подачі документів через е-кабінети 
буде у вступників, які мають право на 
пільги.
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Виконком Білоцерківської 
сільської ради та ветеранська 
організація глибоко сумують з 

приводу смерті 
жителя с. Герусівка,

ветерана праці
ВОЛОДЬКА

Григорія Семеновича,

жительки с. Білоцерківка,
ветерана праці

ТЕЛИЧКО
Віри Дмитрівни

і висловлюють щирі співчуття 
рідним і близьким покійних.

Будівля нині діючої загальноо-
світньої школи збудована 105 років 
тому. 1913 року земство на власні 
кошти і добровільні пожертвуван-
ня білоцерківчан узялося за будів-
ництво школи. За твердженням 
мистецтвознавця Віталія Ханка за 
основу будівлі взяли один із про-
ектів шкільних будинків художни-
ка Опанаса Георгієвича Сластіона, 
викладача Миргородської худож-
ньо-промислової школи, визнач-
ного архітектора, живописця, мис-
тецтвознавця і етнографа. Будинки, 
споруджені за його проектами, при-
крашали цегляними орнаментами 
та пластичними баштами. Ці архі-
тектурні орнаменти на фасаді шко-
ли збереглися до 2001 року. 

Коли постала потреба в заміні 
покрівлі, робітники були здивовані 
гарним станом дерев’яних кон-
струкцій, крокв, бантин, міцністю 
листового заліза і кованих цвяхів, 
якістю цегли, покладеної на 
вапняній суміші, оригінальністю 
фронтонів. А давня підлога, незва-
жаючи на плин часу, і досі збере-
глася в деяких класних кімнатах і 
шкільних коридорах. Я теж брав 
участь у ремонті школи й на власні 
очі переконався, як ретельно стави-
лися до будівництва наші пращури: 
будували, що називається, на віки.     

На фото, що збереглося до на-
ших днів, видно незавершену бу-
дівлю земської школи. У зв’язку 
з початком Першої світової війни 
1914 року будівництво обмежило-
ся лише зведенням одного повер-
ху. Грандіозна споруда мала форму 
літери «П». Глибокі фундаменти, 
товсті стіни, міцні перекриття, на-

явні підвальні й підсобні приміщен-
ня свідчать про те, що за задумом 
школа мала бути двоповерховою.  

На фото чітко видно головних 
виконавців — майстрів і робітників 
із знаряддями праці, а також при-
леглу до будівлі територію, сільсь-
ких дітлахів, запряжену у віз конячку 
і велич цегляних колон. 

Можна лише гадати, які урочи-
стості були при відкритті школи та 
її освяченні. Ймовірно, за тодішнім 
звичаєм шкільні заняття розпочали-
ся після закінчення сільськогоспо-
дарських робіт, на церковне свято 
пророка Наума, що припадало на 
14 грудня 1914 року. 

У земській школі дітей навчали 
писати, читати, рахувати та опанову-
вати різні науки. Тяжкі наслідки ре-
волюцій і громадянської війни мали 
значний вплив на життя містечка і 
розвиток освіти. Дуже обмаль ін-
формації про цей період. Відомо, 
що в березні 1923 року Білоцер-
ківка стає центром Білоцерківсько-
го району (розформованого 1930 
року), до якого входили Білоцер-
ківська і Каленківська волості. Йому 
підпорядковуються 10 трудових 
шкіл, 19 учителів, 1037 учнів (із них 
288 дівчат), 9 бібліотек, 9 хат-чита-
лень, сільбуд, 5 пунктів із ліквідації 
неписьменності. 

До 1934 року колишня земська 
школа в БІлоцерківці була 7-річною, 
а перший випуск вихованців з ате-
статами про середню освіту відб-
увся 1938 року. Тоді школа стала на 
той час єдиною зразковою школою 
в усьому Великобагачанському рай-
оні. 

У суботу 21 червня 1941 року 

за давньою традицією випускники 
отримали документи про середню 
освіту і наступного ранку зустріча-
ли схід сонця. А через лічені годи-
ни після повідомлення про напад 
фашистської Німеччини разом із 
учителями з’явилися на призовний 
пункт. Навчання в школі припини-
лося на довгих чотири роки. 1943 
року в приміщенні школи розташо-
вувався 474-й хірургічно-польовий 
похідний військовий госпіталь, куди 
привозили поранених воїнів. З виз-
воленням Правобережної України 
госпіталь передислокувався. Повні-
стю відновити заняття в школі вда-
лося лише 1946 року. 

У повоєнні роки випускники 
школи брали участь у відбудові шахт 
Донбасу, освоєнні цілинних земель 
Казахстану, будівництві гідроелек-
тростанцій на Дніпрі. 

У листопаді 1989 року школа 
вперше за всі роки свого існування 

відзначила свій ювілей — 75-річчя 
з дня заснування. А наступні 90-у 
річницю й 100-річний ювілеї відзна-
чали вже на високому урочистому 
рівні.

Надовго залишаться в пам’яті 
випускників школи і жителів Біло-
церківки й навколишніх сіл ті вчи-
телі, які все своє життя присвятили 
навчанню й вихованню дітей. Це 
вчителька математики, кавалер ор-
дена Леніна Анастасія Рядненко, 
яка віддала 40 років свого життя 
рідній школі. Ії естафету продов-
жили відмінники освіти Олена 
Іванівна Чередніченко, Василь Гри-
горович Світлугін, Катерина Яківна 
Нечай, подружжя Чугуїв — Олексій 
Іванович і Ніна Василівна, Галина 
Пилипівна Маннова, Галина Іванів-
на Бусло та молоді вчителі: Любов 
Василівна Міщенко, Валентина 
Іванівна Таран, Сергій Іванович Че-
редніченко, Валентина Григорівна 

Демочко та інші. 
Понад 100 вихованців нашої 

школи є визначними і заслужени-
ми людьми, мають високі урядові 
нагороди. Серед них є письменни-
ки, професори, науковці, педагоги, 
заслужені працівники різних сфер 
економіки України. 

Патріарх освіти — найперша і 
найстаріша у Великобагачансько-
му районі колишня земська школа 
— живе і трудиться й понині. Вона 
виконує свою почесну місію: дає 
молоді міцні знання й путівку в са-
мостійне життя. І як турботлива 
мати, завжди з радістю зустрічає 
своїх вихованців. 

Про діяльність школи в 1930-х, 
1950-х, 1970-х роках, свідчать спо-
гади тодішніх випускників і дирек-
торів. Та про це — в наступних но-
мерах газети.

Михайло СИЗОНЕНКО, 
вчитель історії, пенсіонер.

Білоцерківська школа мала бути двоповерховою
З давніх часів у нашому краї приділялася велика увага освіті, 

тому в містечку Білоцерківка в різні історичні періоди завжди існу-
вали навчальні заклади. У часи козаччини це були школи грамоти, 
пізніше — церковно-приходські школи при церквах (а їх було в нас 
три). Крім того, працювало парафіяльне училище Полтавської па-
лати маєтностей (1840 року в ньому навчалося 69 учнів). У 1869 році 
було створене двокласне чоловіче зразкове училище міністерства 
народної освіти, а потім — вища школа (гімназія), яка існувала з 
1917 по 1920 роки.

Консультація

Харківський регіональний центр 
оцінювання якості освіти оголосив 
про проведення пробного зовнішньо-
го незалежного оцінювання освіти. 
Участь у пробному ЗНО є добровіль-
ною. Вартість становить 141 грн. 

Переваги пробного ЗНО: 
– процедура пробного ЗНО мак-

симально відповідає процедурі ос-
новного ЗНО;

– завдання пробного ЗНО від-
повідають програмам, характери-
стикам та структурі  сертифікаційних 
робіт основного ЗНО;

– участь у пробному ЗНО до-
зволяє попрацювати із зошитом та 
бланками відповідей, отримати ре-
зультат;

– у пробному тесті з іноземних 
мов присутня частина тесту  «Аудію-

вання».
Пробне ЗНО з української мови і 

літератури відбудеться 21 березня. 
З математики, історії України, біоло-
гії, географії, фізики, хімії, іноземних 
мов – 28 березня 2020 року (тесту-
вання з усіх предметів починається 
одночасно).

Зареєструватися на пробне ЗНО 
можна на сайті Харківського РЦОЯО 
(http://zno-kharkiv.org.ua) у розділі 
«Пробне ЗНО» з 03 до 24 січня 2020 
року.

Під час реєстрації на пробне 
ЗНО учасник із запропонованого пе-
реліку самостійно обирає округ про-
ходження пробного ЗНО.

Особливістю реєстрації на проб-
не ЗНО у 2020 році є обов’язкове за-
вантаження оформленої реєстрацій-
ної Заяви до «Особистого кабінету 
учасника пробного ЗНО» (надсилати 

таку заяву поштою НЕ ПОТРІБНО). 
Реєстрація на участь у пробному 

ЗНО вважається завершеною після 
надходження коштів для оплати по-
слуг на рахунок Харківського РЦОЯО. 
Оплатити послугу можна в будь-якій 
фінансовій установі або через послу-
гу електронного платежу протягом 
трьох робочих днів із дня створення 
реєстраційної заяви.

Усі особливості реєстрації мі-
стяться в інструкції до реєстраційної 
програми.

Особи з особливими освітніми 
потребами, які потребують створен-
ня особливих (спеціальних) умов 
у пунктах пробного ЗНО, повинні 
повідомити про це ХРЦОЯО під час 
реєстрації : 

– присутність перекладача же-
стової мови (перекладача-дактило-
лога) в аудиторії, де відбувається 

пробне ЗНО;
– надання перед початком про-

ведення пробного ЗНО в аудиторії 
тексту промови інструктора;

– надання можливості викори-
стання слухового апарата, імпланта;

– надання в письмовій (друко-
ваній) формі озвучених текстів до 
завдань, що спрямовані на перевір-
ку сформованості вмінь і навичок, 
необхідних для розуміння мови на 
слух (аудіювання);

– надання можливості викори-
стання оптичного збільшувача (лупи) 
або електронного збільшувача;

– надання зошитів із завданнями 
та бланків відповідей, надрукованих 
шрифтом кеглем 16;

– надання можливості виконан-
ня роботи в аудиторії, що розташо-
вана на першому поверсі.

За матеріалами ХРЦОЯО.

Пробне ЗНО

До уваги абітурієнтів
17 грудня у Міністерстві юстиції був зареєстрований та набув чин-

ності наказ МОН про умови вступу до вишів у 2020 році.

На святкуванні 100-річчя Білоцерківської школи зібралися директори закладу різних років.
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  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
29 грудня

РОМАНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ,
учасник АТО (с. Білоцерківка) – 35 років;

1 січня
ГУСАРЕНКО МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

(с. Балаклія) – 85 років;
КАТРУША ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА

(с. Колосівка) – 80 років;
РИБАЛЬЧЕНКО НАДІЯ ГРИГОРІВНА 

(с. Білоцерківка) – 65 років;
ПЕТЕЛЬКО ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

(с. Балаклія) – 60 років;
КУЛІШ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

(с. Дзюбівщина) – 55 років;

2 січня
ШИПОША МИКОЛА ІВАНОВИЧ

(с. Балаклія)  – 60 років;
ЖАРКОВ В’ЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ,

учасник АТО (с. Дзюбівщина)  – 40 років;

3 січня
ПАВЛИК ГОРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

(с. Балаклія) – 65 років;

5 січня
ШЕЛЕСТ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

(с. Бірки) – 65 років;

Виконком Білоцерківської сільської ради, 
рада ветеранів та члени громади 

вітають іменинників і зичать здоровя, 
щастя, довголіття, енергії, оптимізму 

та всього найкращого. 
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Подільські школярі разом із А. В. Бухалом.

6 грудня з нагоди Дня Збро-
йних сил України та Міжнарод-
ного дня волонтера (його від-
значали днем раніше, 5 грудня) 
в Подільську ЗОШ І-ІІ ступенів 
завітав Андрій Володимирович 
Бухало.

А. В. Бухало – наш земляк, який 
2014 року добровольцем пішов 
на фронт, згодом служив за кон-
трактом, був командиром взводу 
снайперів. Загалом у зоні бойових 
дій Андрій Володимирович провів 
4 роки, співпрацював із волонте-
рами.

У Подільській школі навчають-
ся його сини, тож зустріч відбулася 
під гаслом: «Героїв стежина – від 
батька до сина».

Подільські школярі пишаються 
своїми земляками − нашими за-
хисниками!

Герої серед нас

Він розповів школярам 
про неприпустимість скоєн-

ня правопорушень, довів до 
відома, з якого віку настає ад-

міністративна та кримінальна 
відповідальність. Крім того, 

розповів про шкідливість вжи-
вання алкоголю та наркотиків, 
їхню згубну дію на організм. 
Окрім загальної теорії, під час 
правової бесіди поліцейський 
нагадав дітям і основні правила 
безпечної поведінки, розповів 
про конкретні неприємні си-
туації, у які можна потрапити 
через власну необережність, та 
як цього уникнути. Діти брали 
активну участь у бесіді, лунало 
чимало запитань.   

Євген Петрович постійно 
цікавиться проблемами освіт-
нього процесу Бірківського НВК 
та надає кваліфіковані поради.

До бесіди долучилися пред-
ставники патрульної служби, 
які наголосили на необхідності 
дотримання правил дорожньо-
го руху.

Після зустрічі дільничний 
інспектор разом із класними 
керівниками, практичним пси-
хологом, директором НВК та в. 
о. старости Бірківського старо-
стинського округу відвідали ро-
дини різних категорій, де про-
вели роз’яснювальні бесіди.

Фото на згадку. Учителі та учні Бірківського НВК з представниками Нацполіції. 

Дільничний завітав у школу

Спорт

Чемпіонат громади з волейболу

Нагородження переможців.

12 та 18 грудня відбулися районні змагання з баскетбо-
лу серед збірних команд ЗОШ І-ІІ ступенів. У перший день 
змагалися юнаки (загалом шість команд із усього району), 

другого дня – дівчата (чотири команди). 
Школярі Білоцерківської ОТГ були найсильнішими. Се-

ред команд юнаків перше місце посіла збірна Балакліївсь-

кого НВК, друге − Бірківського НВК. Третіми були спортсмени  
Степанівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Такі ж результати показали й збірні дівчат. Тож у загаль-
нокомандному заліку перше місце у Бірківського НВК, друге 
– у Балакліївського НВК.

Районні змагання з баскетболу

За підтримки відділу освіти та Білоцерківського сільського голови Івана Васильовича 
Лещенка в нашій громаді започатковано щорічний турнір з волейболу серед шкільних ко-
манд закладів загальної середньої освіти. 

5 грудня в Бірківському НВК відбувся цьогорічний турнір, присвячений Дню Збройних 
сил України. 

У ньому взяли участь команди юнаків і дівчат із Подільської, Красногорівської шкіл та 
Балакліївського і Бірківського НВК.

За підсумками змагань команди посіли такі місця:
серед хлопців: 1 місце – Балакліївський НВК, 2 місце – Красногорівська ЗОШ, 3 місце – 

Бірківський НВК, 4 місце – Подільська ЗОШ;
серед дівчат: 1 місце – Красногорівська ЗОШ, 2 місце – Бірківський НВК, 3 місце – Ба-

лакліївський НВК, 4 місце – Подільська ЗОШ.
Загальнокомандні місця розділилися таким чином:
1 місце – Красногорівська ЗОШ;
2 місце – Балакліївський НВК;
3 місце – Бірківський НВК;
4 місце – Подільська ЗОШ.
Усі учасники змагань були нагороджені грамотами. Кожна команда отримала 

в подарунок від громади новий волейбольний м’яч, а команда-переможець – пе-
рехідний кубок, який вручив Білоцерківський сільський голова Іван Васильович  
Лещенко.

В’ячеслав ДУБОВИК,
учитель Бірківського НВК.

У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» до Біркіського НВК завітав 
дільничний інспектор поліції Євген Петрович Фененко. 


