
Наша громада не вперше приймає поваж-
них гостей. Нам є що показати й де прийняти 
велику кількість людей. Виїзне засідання, в 
роботі якого взяли участь директори департа-
ментів Полтавської ОДА та очільники громад, 
що незабаром увійдуть до складу Миргородсь-
кого округу (Великобагачанської, Краснолуць-
кої, Лохвицької, Ромоданівської, Сенчанської, 
Петрівсько-Роменської, Шишацької, Роки-
тянської та Сергіївської ОТГ), відбулося в холі 
Білоцерківського будинку культури. Присутні 
обговорювали реформування освіти, охорони 
здоров’я, екологію та стан доріг. 

Проінспектували школу, 
амбулаторію та ЦНАП

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов ра-
зом із першим заступником Дмитром Луніним, 
заступницею Катериною Рижеченко та радни-
ком Олександром Ткачем приїхали завчасно. 
І несподівано, без попередження завітали в 
Білоцерківську школу, амбулаторію загальної 
практики−сімейної медицини та Центр надан-
ня адміністративних послуг. 

У школі вони оглянули приміщення, побу-
вали на уроках, поцікавилися харчуванням уч-
нів. На той момент на місці не було директорки 
В. В. Городничої, тож екскурсію закладом про-
вела її заступниця з виховної роботи Н. І. Писа-
ренко, а всі пояснення щодо харчування учнів 
надала працівниця харчоблоку. Правда, розгу-
блена жінка так і не змогла пояснити, скільки 
сільрада витрачає коштів на харчування учнів. 

І чому замість затвердженого відділом освіти 
меню годували учнів зовсім іншими стравами. 
Самого ж меню на інформаційному стенді не 
було, й голова ОДА звернув на це увагу. 

Як і чимало навчальних закладів на Полтав-
щині, Білоцерківська школа працює в примі-
щенні, яке ще на початку ХХ століття було 
збудоване коштом земства. Будували тоді на 
совість, тож зведена понад 100 років тому шко-
ла й досі служить людям. 

Однак О. Синєгубову школа не сподобала-
ся. Особливо – відсутність спортивної зали та 
недостатня наповнюваність класів (7−11 учнів). 
Він вважає, що сучасні діти мають навчатися 

в сучасних приміщеннях та отримувати увесь 
спектр освітніх послуг. Про це він заявив, від-
криваючи засідання.

Розкритикував очільник області й «дизайн» 
амбулаторії загальної практики-сімейної меди-
цини, зокрема стіни з пофарбованими пане-
лями. І хоча амбулаторія комп’ютеризована та 
повністю забезпечена необхідним устаткуван-
ням, зроблено термоізоляцію стін (тож у примі-
щенні тепло, хоча енергоносії витрачаються в 
значно меншому обсязі), а лікарі й медсестри 
працюють на совість, вердикт очільника об-
ласті був категоричним: у такому закладі люди 
не можуть отримати належні послуги.

На своїй сторінці у Фейсбуці О. Синєгубов 
написав: «Учора без попередження відвідав у 
Білоцерківці опорну школу, амбулаторію та 
ЦНАП. Останній знаходиться у гарному стані 
після реконструкції та відповідає вимогам, на-
томість загальноосвітня середня школа та 
амбулаторія не витримують жодної критики.

За рік, що тривають реновації, амбула-
торія лишається абсолютно непридатною 
для надання медичних послуг населенню».

Цікаво, чому? Звісно, ми знаємо сентенцію 
про те, що й стіни лікують, однак по-справжньо-
му сучасних приміщень в області одиниці. На-
віть у Полтаві панелі в поліклініках та лікарнях 
здебільшого теж «совдепівські». А із 28 сільсь-
ких амбулаторій, які ОДА планувала звести з 
нуля та ввести в експлуатацію ще торік і поза-
торік, працює лише одна. Решту обласна влада 
й досі будує... 

«Ми будемо й надалі інспектувати го-
ловні об'єкти різних ОТГ, проте не з метою 
пошуку і покарання винних, а з тим, аби ро-
зуміти реальну ситуацію і допомогти її поліп-
шити, спільно вирішуючи усі проблеми, − до-
дав О. Синєгубов. − Я пропоную не ховати від 
мене свої складнощі, а навпаки, розповідати 
про них і звертатися за допомогою. Лише у 
взаємодії ми зможемо спільно розпочати по-
зитивні зміни, на які всі так давно очікують».
Що ремонтуватимуть і будуватимуть 

Саме для того, щоб познайомитися з наяв-
ними в громадах проблемах, і відбулося виїзне 
засідання дорадчої комісії. 

Заступник директора Департаменту охоро-
ни здоров’я Юрій Курилко поінформував про 
фінансування медичних проектів у кожній ОТГ, 
а голови ОТГ по черзі доповнювали його та від-
повідали на запитання О. Синєгубова. 

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА ПРО ЖИТТЯ НАШОГО КРАЮ №3 (55) 7 ЛЮТОГО 2020 РОКУ

Далі на стор. 2.

До Дня Соборності України в 
Бірківському НВК відбулася ціла 

низка заходів. Класні керівники, прак-
тичний психолог та вчитель історіїпід-
готували для учнів 6-9 класів захід «Со-
борна мати Україна − одна на всіх, як 
оберіг». У рамках заходу учні більше 
дізналися про історичні події, що пере-
дували підписанню Акту Злуки, пере-
глянули презентацію «Соборна. Вільна. 
Неподільна. Моя Україна».

Підтримучи гасло заходу: «У День 
Злуки беремося за руки», учні разом із 
наставниками створили невеликий «Жи-
вий ланцюг».

А ще між командами учнів та вчи-
телів провели дружній «Матч єдності» з 
волейболу. Вчителі згадали себе учнями, 
а діти рівнялися на своїх наставників.

Т. М. ФІЛЕНКО,
вчителька української мови та 

літератури Бірківського НВК.

У нашій громаді вже стало традицією в День Со-
борності України проводити різні заходи в школах, 
бібліотеках тощо. Розповімо лише про один із них.

У Білоцерківському СБК 21 січня 2020 року відбув-
ся тематичний захід «Соборна моя Україна».

У затишне приміщення бібліотеки завітали вчителі 
та учні 4, 5, 6 класів Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Захід розпочала і провела авторка цієї статті.

Спочатку глядачі заглибилися в історію створен-
ня нашої держави, переглянувши ролик, який уміло 
змонтував і продемонстрував звукооператор Сергій 
Таран. Після цього на школярів чекала історична вік-

торина. Всі учасники виявилися ерудованими, дали 
правильні відповіді на запитання. А найактивнішою 
була Діана Огар. 

Учні 4 класу Настя Положишник, Аня Шарай, 
Ксенія Мацько, Юля Кривошта, Аня Монашина, Артем 
Бровко, Вова Кравчун декламували уривки з віршів 
про Україну, виконали пісню «Рідна серцю Україна», 
подарували чудовий танок «Ой у лісі калина».

Щиро вдячні батькам юних артистів та професіона-
лу своєї справи – класоводу Валентині Іванівні Таран.

Валентина МОСПАН,
художній керівник Білоцерківського СБК.

Живий ланцюг і 
волейбольний матч

Відзначили День Соборності
22 січня в Україні святкують День Соборності на честь об'єднання Придніпровської та Західної 

України в єдину державу. Саме 22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі було проголошено істо-
ричний документ: Акт злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

Валентина Таран і Валентина Моспан із найактивнішими учасниками заходу. 

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов та його заступники інспектують Білоцерківську школу.

Діти та їхні наставники дружно взялися за руки.

Білоцерківська ОТГ стала першою, 
де відбулося виїзне засідання дорадчої комісії

Новий очільник Полтавської ОТГ Олег 
Синєгубов практикує нові методи роботи. 
Так, 24 січня відбулося перше виїзне засідан-
ня дорадчої комісії з визначення пробле-
матики діяльності ОТГ та напрацювання 
шляхів вирішення проблемних питань. А 
провели його в нашій Білоцерківській ОТГ.
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Із 22 по 23 січня в м. Полтава відбув-
ся другий відбірковий етап Чемпіонату 
України з футзалу серед дівочих команд 
середньої вікової категорії 2005−2006 р. н. 

Учениці Красногорівської школи Кор-
дубан Тетяна, Тур Євгенія, Ісаєнко Карина 
брали участь у складі збірної Полтавської 
області − команді «Лідер» м. Кобеляки. У 
ході напруженої дводенної боротьби дівча-
та зіграли внічию 3:3 з командою «КДЮСШ 
8» м. Харків, обіграли команди «Фортуна» 
м. Шевченкове (Харківська область) 6:1 та 
команду «Багіра ДЮСШ» м. Лиман (До-
нецька область) 5:3. У результаті коман-
да «Лідер» посіла І місце у своїй групі та 
вийшла до фінального етапу Чемпіонату 
України, який відбудеться в березні.

Красногорівські спортсменки попри по-
кладену на них велику відповідальність та 
відсутність досвіду достойно дебютували у 
Чемпінаті України і показали гарну гру та на-
лежний рівень підготовки.

Тож бажаємо нашим дівчатам подаль-
ших успіхів, нових здобутків та звершень, 
адже найближчим часом на них чекає бага-
то змагань різного рівня.

Дівчат до змагань готував учитель фізич-
ної культури Красногорівської ЗОШ Калені-
ченко Юрій Григорович. 

Дякуємо за розуміння та надання транс-
порту для поїздок на тренування в м. Кобеляки та на змагання в м. Полтава керів-
ництву ТОВ «Білагро» (В. В. Кордубан, Ю. В. Кордубан), начальнику відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради Л. В. Якименко, 
Білоцерківському сільському голові І. В. Лещенку. 

Ю. Г. КАЛЕНІЧЕНКО,
учитель фізичної культури Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Торік у жовтні учні Бірківського НВК долучили-
ся до участі у ІІІ щорічному Всеукраїнському 

національно-патріотичному конкурсі «Я – козацького 
роду». Цей конкурс був присвячений Дню українсь-
кого козацтва й відбувався он-лайн по всій Україні. 
Учні 2−11 класів загальноосвітніх навчальних за-
кладів, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних учи-
лищ, позашкільних закладів у комп’ютерних класах 
під керівництвом відповідальних осіб відповідали 
на запитання вікторини з історії України. Багато за-
питань стосувалося історії козацтва, його ролі в житті 
суспільства. На відповіді відводилося 60 хв. Після цьо-
го програма вимикалася.

14 січня 2020 року оргкомітет оприлюднив ре-
зультати конкурсу, а наступного дня надіслав список 
переможців та призерів на адресу вчительки історії 
Н. І. Мацько (відповідальна за проведення конкурсу).

Ті учасники, які набрали від 90 до 100 балів (мак-
симально можлива кількість), стали переможцями 
конкурсу й отримали сертифікат про І місце. Учасники, 

які набрали від 70 до 89 балів, отримали сертифікати 
про ІІ місце, від 50 до 69 балів – про ІІІ-тє місце. Вони 
вважаються призерами. Решта – лише учасниками.

Участь у конкурсі взяли 10 учнів 2−9 класу Бірківсь-
кого НВК. Прикметно, що всі бірківські школярі проде-
монстрували високі знання з історії та набрали понад 
50 балів. Тобто всі стали призерами й переможцями 
Всеукраїнського конкурсу.

Так, ІІ місце посіли: учень 2 класу Кишинець Н.; 
учень 3 класу Дзюбенко М.; учениці 4 класу Крипак А., 
Бурете А., Попович Мар'яна; учениця 6 класу Чор-
нуха Валерія; учні 9 класу Трускало Д., Голубич К.,  
Самовик А. 

Учень 6 класу Бурете Костянтин став переможцем 
конкурсу й нагороджений сертифікатом за І місце.

Вітаємо призерів та переможця!
Т. М. ФІЛЕНКО,

вчителька української мови та літератури 
Бірківського НВК.
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Після цього звітувала начальник 
відділу з питань кадрового забез-
печення закладів і установ освіти, 
фінансування та управління персо-
налом Департаменту освіти і науки 
Полтавської ОДА Ганна Галушка. Вона 
розповіла про ремонт та реконструк-
цію освітніх закладів, про плани зро-
бити той чи інший заклад опорним. 

Голова Сергіївської ОТГ (Гадяць-
кий район) Ігор Лідовий розповів, 
що в їхній громаді після об’єднання 
скоротили половину навчальних за-
кладів. Залишили лише найпотуж-
ніші та найперспективніші. Учнів 
возять на заняття автобусами. Цей 
досвід визнали корисним. О. Синє-
губов рекомендував усім керівникам 
ОТГ перейняти його.

Однак як возити дітей до школи 
та надавати медичні послуги, якщо 
дороги всуціль розбиті? Отож далі за-
слухали виступ директора Агентства 
місцевих доріг у Полтавській обл. 
Олексія Басана. Він ознайомив із 
планом ремонту доріг на 2020 рік. І 
тут виявилося, що складали план на 
основі рекомендацій, які надавали 
керівники районів (а не ОТГ). Отож 
туди майже не потрапили дороги, які 
вкрай важливі для ОТГ, якими мають 
возити учнів до опорних закладів 
освіти.

О. Синєгубов закликав керівників 
ОТГ якнайшвидше подати свої пропо-
зиції щодо ремонту тих відрізків ав-

тошляхів, які ведуть до амбулаторій, 
шкіл, туристичних об’єктів тощо. 

Білоцерківський сільський голова 
І. В. Лещенко наполягає, щоб цього 
року обов’язково відремонтували 
дорогу Балаклія – Красногорівка.

− Ми підтримуємо цей відрізок 
дороги власними силами, зокрема 
щороку засипаємо ями, − сказав він 
під час засідання. – Саме завдяки 

нашим зусиллям дорогою можна 
їздити. Але ж її не ремонтували де-
сятки років!

Порушили сільські голови ще 
одну проблему: підготовку проєкт-

ної документації щодо реконструкції 
того чи іншого  об’єкту. Щойно вони 
підготують такий проєкт, щоб отри-
мати співфінансування з обласного 
чи державного бюджетів, як змі-
нюються ціни на матеріали, рівень 
середньої заробітної плати в бу-
дівництві тощо. Доводиться все по-
чинати з нуля, знову наймати фахів-
ців та платити їм гроші.

Констурктивний діалог
Засідання відбувалось у фор-

мі конструктивного діалогу. І хоча, 
можливо, в деяких питаннях так і не 
вдалося досягти консенсусу, задово-

леними залишилися як керівництво 
області, так і сільські голови. Тож у 
подальшому планують продовжити 
працювати в новому форматі. 

«Формат виїзного засідання 
дуже корисний. Ми маємо змогу 

побачити і почути проблеми вже 
існуючих громад, переконатися в їх-
ній спроможності», − вважає голова 
Полтавської ОДА Олег Синєгубов. 

Зінаїда МАТЯШОВА.

Білоцерківська ОТГ стала першою, 
де відбулося виїзне засідання дорадчої комісії

Конструктивний діалог під час виїзного засідання. 

Красногорівські футзалістки – наша 
гордість і надія області.

Переможець і призери Всеукраїнского конкурсу зі своєю наставницею Н. І. Мацько.

Після закінчення виїзного за-
сідання ми поцікавилися в Біло-
церківського сільського голови, як 
надалі функціонуватимуть заклади 
освіти в громаді, чи закриватимуть 
окремі з них?

 − Не можу не погодитися з те-
зою голови Полтавської ОДА Олега 
Васильовича Синєгубова про те, 
що всі діти незалежно від того, де 
живуть і навчаються, мають отриму-
вати якісні освітні послуги. Бо після 
закінчення школи більшість наших 
випускників вступатиме до вишів, 
де їм доведеться конкурувати з од-
нолітками, які закінчили ліцеї й гім-
назії у великих містах.

Однак якісна освіта – це не лише 
сучасні стіни та міцна матеріальна 
база: комп’ютери, кабінети, лабо-
раторії тощо. Головною фігурою в 
освітньому процесі був і залишаєть-
ся вчитель. І якщо нікому працюва-
ти, лабораторії не допоможуть.

19 червня 2019 року Кабінет 
Міністрів України затвердив нове 
«Положення про освітній округ і 

опорний заклад освіти». Ним пе-
редбачено, що орган місцевого са-
моврядування (в даному випадку 
наша сільрада) самостійно формує 
освітній округ − мережу закладів 
освіти, культури, позашкільні закла-
ди, що забезпечують доступність 
освіти для людей, які проживають 
на відповідній території.

Мені дуже імпонує фінсь-
кий досвід, де разом із великими 
навчальними закладами, в яких 
налічується кількасот учнів, успішно 
функціонують невеликі школи. Не-
значна наповнюваність класів – це 
не недолік, а перевага, яка дозво-
ляє приділити кожному учневі біль-
ше уваги. Та й діти в таких класах, 
школах, почуваються, наче вдома. 
Я не проти великих і сучасних шкіл, 
де навчається від 200 учнів. Але я 
категорично проти того, щоб рубати 
з плеча й підганяти всі без винятку 
освітні заклади під якісь шаблони.

Розмовляла
Зінаїда МАТЯШОВА.

Чи закриватимуть школи?

Закінчення. Початок на стор. 1

З метою покращення умов надання ад-
міністративних послуг кожного першого по-
неділка місяця у приміщенні ЦНАП надає 
адвокатські послуги ФОП Смирнов. 

Якщо Вам необхідні юридичні послуги або 
юридична допомога − звертайтеся до нас!

Кожного другого вівторка прийом грома-
дян ведуть розробники технічної документа-
ції проектів землеустрою ФОП Голуб.

Усім власникам Державних актів на право 
приватної власності на землю, зокрема вида-
них до 2004 року, які станом на 01.10.2019 р. не 
внесені до автоматизованої системи Держав-
ного земельного кадастру і не мають кадастро-
вого номера, необхідно виконати комплекс 
робіт для внесення інформації про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру 
Для внесення відомостей про земельну 

ділянку до кадастру та присвоєння кадастро-
вого номера власнику необхідно зробити три 
кроки:

• замовити технічну документацію із зем-
леустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
у розробника документації із землеустрою − 
землевпорядної організації;

• надати розроблену документацію до 
Центру надання адміністративних послуг для 
Державної реєстрації земельної ділянки;

• безкоштовно отримати витяг із Держав-
ного земельного кадастру про присвоєння ка-
дастрового номера земельній ділянці та вне-

сення відомостей до Державного земельного 
кадастру;

• зареєструвати право на земельну ділянку 
у Державному реєстрі речових прав у Центрі 
надання адміністративних послуг.

Кожної другої та четвертої середи  гро-
мадян приймають кваліфіковані фахівці безо-
платної правової допомоги.

Система з надання безоплатної правової 
допомоги працює для того, щоб кожна людина 
мала можливість захистити свої права. 

Безоплатна первинна правова допомога 
полягає в інформуванні особи про її права і 
свободи, порядок їх реалізації, відновлення у 
випадку їх порушення та порядок оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, по-
садових і службових осіб.

Для людей, які самостйно (через хворобу) 
не можуть відвідати Центр надання адміністра-
тивних послуг, двічі на місяць у приміщеннях 
відповідних сільських рад (с. Бірки, с. Поділ, 
с. Балаклія) адміністратор ЦНАП на виїзді 
приймає документи щодо реєстрації нерухо-
мого майна. Дати відвідування узгоджуються з 
секретарем та старостами відповідних сіл.

У приміщенні ЦНАП працює POS-термінал
Він дозволяє приймати до оплати всі типи 

міжнародних банківських карток, включаючи 
найпоширеніші електронні картки «Visa» та 
«MasterCard», що значно прискорює проведен-
ня операції оплати і скорочує термін відшкоду-
вання грошових коштів із проведених операцій.

Довідки за телефоном 066 50 60 535.

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ПОВІДОМЛЯЄ

Вдалий дебют 
красногорівських 
футзалісток у Чемпіонаті 

України

Усі бірківські школярі показали 
гідні результати
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Важливим завданням сьогодення є 
збереження природи та її захист. 

Ми закликаємо людей не спалювати 
траву навесні та опале листя восени. У нас у 
Балаклії  організовують суботні прибирання 
берегів річки Псел. І це добре! Але я вважаю, 
що проблема з водоймами куди глобальні-
ша, ніж просто засмічення берегових зон. І не 
тільки у нас у селі – це проблема всієї країни. 

Водойми пересихають! А життя людини 
пов’язане з водою фізично й духовно. Це має 
значення для однієї людини й цілого народу, 
маленького села та багатомільйонного міста.

З дитинства я пам'ятаю річку Балаклійку 
повноводною, зараз же вона схожа хіба що 
на струмок. А мешканці Лисої Гори (це достат-
ньо віддалений район села Балаклія) обурені 
станом ставка, який місцеві називають «Ко-
шинці». Ще 2 роки тому на нього сідали дикі 
качки, жаби співали свої  пісні й кожна чека-
ла на свого жабоїда, а діти ловили карасиків. 

Цьго літа він висох повністю. Поверхня була 
схожа на пустелю в Австралії під час посухи: 
розтрісканий мул із глибиною тріщин понад 
80 см. Усе живе померло. І це жахливо!

На ставках існують сприятливі умови для 
життя водних та навколоводних тварин. Це  
птахи, комахи, ящірки, черепахи… У наш час, 
коли кількість водно-болотних угідь, придат-
них для харчування і відпочинку птахів, різко 
скорочується, має велике значення збере-
ження такого типу територій. У прилеглих до 
ставків зарослях прибережноводної рослин-
ності гніздує лиска, водяна курочка та очере-
тянка.

З приходом зими завдяки першому сні-
гу в нашому ставку набралося трохи води, 
але це скоріше калюжа без жодних ознак 
життя. Щоб відновити та зберегти його, по-
трібно позбутися мулу, а там його чимало, 
та почистити  джерельця. Влітку охочі жителі 
намагалися зробити це вручну, та це не дало 

результатів. Тому що недостатньо зусиль 
трьох чоловіків із лопатами, потрібне бажан-
ня багатьох людей, бо разом ми сила!

Я закликаю всіх небайдужих звернути на 
це увагу, адже це непоодинока проблема! 
За останнє десятиріччя, наприклад, в Україні 
пересохло понад 10 тисяч малих річок. А це 

означає, що ми втрачаємо ще й запаси пріс-
ної води. Давайте берегти та рятувати такі 
водойми. Цим ми врятуємо не лише флору й 
фауну, але й свою людяність. Хто ж допомо-
же природі, як не людина?

Юлія НАКОНЕЧНА,
с. Балаклія.

Щоб зберегти водойми, потрібні зусилля всіх небайдужих

Консультація

На стихійному сміттєзвалищі кипить робота.

Це неабияк засмучувало свідомих жителів 
села. Працівники відділу благоустрою неоднора-
зово підгрібали сміття, а представники староста-
ту ставили таблички із забороною викидати не-
потріб. Ніщо не діяло! Невдовзі бірківчани знову 
несли в окультурене місце нові порції сміття. І 
стихійне сміттєзвалище звнову розросталося, 
створюючи непривабливу картину й поширюючи 
навкруги сморід.

Нещодавно до вирішення проблеми долучи-
лося ТОВ «Білагро». Було вирішено не підгорта-
ти сміття, а повністю вивези його на узаконене 
сміттєзвалище поблизу с. Стінки. Підприємство 
надало техніку, а працівник відділу благоустрою 
Сергій Шипоша разом із місцевивим активістами 
Наталією Ганущак, Наталією Срібною, Андрієм 
Олефіром та Ігорем Головком розчистили тери-
торію.

Щиро вдячні всім, хто долучився до ліквідації 
несанкціонованого сміттєзалища. Щоправда, да-
леко не всі радіють із того, що тепер у селі чисто. 
Довелося почути, як одна літня жіночка нарікала: 
куди ж тепер дівати непотріб?

Хотілося б звернути увагу всіх жителів гро-

мади, що скло, пластик (зокрема поліетиленові 
пляшки) папір слід сортувати та виносити в 
спеціально встановлені контейнери. Їх сільська 
рада закупила та встановила саме для того, щоб 
не засмічувати довкілля. 

Органічні рештки (опале листя, бур’яни, 
лушпиння, залишки їжі) – це чудовий засіб для 
підживлення городу. Зараз у приватних госпо-
дарствах значно поменшало ВРХ. Тому дістати 
гній скоро стане проблемою. Проте підживлю-
вати рослини можна й перегноєм. Викопайте 
яму чи огородіть невелику територію на своєму 
подвір’ї й складуйте туди рослинні рештки. Уже 
за рік матимете перегній. Проте дехто витрачає 
гроші на мінеральні добрива, а листя, бур’яни, 
гілля тощо викидає на узбіччя доріг.

Якщо ж залишається якесь великогабаритне 
будівельне сміття, то можна звернутись у сільсь-
ку раду, й працівники відділу благоустрою допо-
можуть його вивезти. Одне слово, при бажанні 
можна жити в чистоті й не засмічувати довкілля.

Ніна ПАДАЛІЙ,
в. о. старости Бірківського 

старостинського округу.

Ліквідували стихійне сміттєзвалище
Багато років у с. Бірки на вул. Перемоги (якраз у мальовничому місці по дорозі до річки) існувало 

стихійне сміттєзвалище. 

Щоб успішно зареєструватися 
для участі в зовнішньому неза-
лежному оцінюванні, необхідно 
створити та оформити реєстрацій-
ну картку, сформувати пакет доку-
ментів і передати його до регіо-
нального центру.

Реєстраційну картку необ-
хідно сформувати за допомогою 
спеціального сервісу «Зареєстру-
ватися». 

Одним із перших кроків є об-
рання категорії особи:

- випускник закладу загальної 
середньої освіти 2020 року;

- учень (слухач) закладу про-
фесійної (професійно-технічної) 
освіти;

- студент закладу вищої освіти;
- випускник, який здобуде в 

2020 році повну загальну серед-
ню освіту в закордонному закладі 
освіти;

- випускник минулих років.
Процедура реєстрації залежа-

тиме від того, чи проходитиме осо-
ба ДПА у формі ЗНО.

Перевірити стан опрацювання 
реєстраційних документів можна 
за допомогою сервісу «Стан опра-
цювання документів». Для цього 
необхідно увести номер реєстра-
ційної картки до сервісу.

Важливо зазначити, що 
реєстраційні документи в регіо-
нальних центрах опрацьовують-
ся в міру надходження. Обробка 
реєстраційних документів триває 
не довше 10 робочих днів із мо-
менту їхнього надходження до ре-
гіонального центру.

Підтвердженням факту 
реєстрації для участі в зовнішньо-
му оцінюванні є Сертифікат зов-
нішнього незалежного оцінювання 
(далі – Сертифікат), який вам буде 
надіслано в індивідуальному кон-
верті разом із реєстраційним пові-
домленням учасника зовнішнього 
незалежного оцінювання.

У разі потреби ви можете вне-
сти зміни до реєстраційних даних, 
здійснивши перереєстрацію. Пе-
ререєстрація триватиме з 03 лю-
того до 24 березня 2020 року після 
отримання вами Сертифіката.

Для перереєстрації потрібно 
внести зміни до реєстраційних 
даних за допомогою спеціаль-
ного сервісу «Внести зміни», 
розміщеного на веб-сайті Україн-
ського центру оцінювання якості 
освіти. Вхід до сервісу – за номе-
ром і пін-кодом Сертифіката. Вам 
потрібно буде оформити нову 
реєстраційну картку, повторно 
сформувати комплект реєстрацій-
них документів, вклавши до ньо-
го отриманий раніше Сертифікат. 
Пакет документів треба подати до 
відповідного регіонального центру 
в той самий спосіб, у який це було 
здійснено під час реєстрації.

Вам може бути відмовлено в 
реєстрації (перереєстрації) для 
участі в зовнішньому оцінюванні 
на підставі:

• ненадання документа(ів), що 
підтверджує(ють) достовірність ін-
формації, зазначеної в реєстрацій-
ній картці;

• надання недостовірної інфор-

мації;
• подання реєстраційних доку-

ментів особою, яка відповідно до 
вимог законодавства не має права 
на участь у ЗНО;

• відправлення реєстраційних 
документів після завершення вста-
новленого строку реєстрації (особі, 
яка в період реєстрації не подавала 
реєстраційних документів) або пе-
ререєстрації;

• неналежного оформлення до-
кументів, необхідних для реєстрації;

• неможливості створення 
особливих (спеціальних) умов для 
проходження ЗНО відповідно до 
медичного висновку.

У разі прийняття рішення про 
відмову в реєстрації (перереєстра-
ції) вам буде надіслано витяг із 
протоколу засідання регламентної 
комісії, в якому буде зазначена при-
чина відмови. Якщо ви можете усу-
нути причини, що стали підставою 
для прийняття такого рішення, до 
24 березня 2020 року, створіть нову 
реєстраційну картку, скористав-
шись сервісом «Зареєструватися», 
сформуйте пакет реєстраційних 
документів та надішліть його на 
адресу відповідного регіонально-
го центру оцінювання якості освіти 
або передайте до закладу освіти, у 
якому навчаєтесь (якщо складати-
мете ДПА у формі ЗНО).

Особа, якій відмовлено в 
реєстрації (перереєстрації), має 
право оскаржити рішення регла-
ментної комісії протягом чотир-
надцяти календарних днів із дня 
завершення реєстрації, подавши 
апеляційну заяву до Українського 
центру оцінювання якості освіти.

Якщо учасник через певні при-
чини не зможе взяти участь у зов-
нішньому оцінюванні, він повинен 
до 16 квітня 2020 року надіслати до 
відповідного регіонального центру 
оцінювання якості освіти раніше 

отриманий Сертифікат і заяву про 
відмову в реєстрації. 

Під час основного періоду 
реєстрації, що триватиме з 03 лю-
того до 24 березня 2020 року, по-
дати документи для участі в додат-
ковій сесії мають право особи, які 
не можуть пройти зовнішнє оціню-
вання під час основної сесії у зв’яз-
ку з тим, що:

• обрали для проходження зов-
нішнього оцінювання два навчаль-
них предмети, зовнішнє оціню-
вання з яких проводиться під час 
основної сесії в один день;

• у рік проведення зовнішнього 
оцінювання навчаються за кордо-
ном;

• за релігійними переконання-
ми не можуть взяти участь у зовніш-
ньому оцінюванні з окремого(их) 
навчального(их) предмета(ів), що 
проводиться(яться) в певні дні;

• вказали на необхідність ство-
рення особливих (спеціальних) 
умов проходження зовнішнього 
оцінювання, що можуть бути за-
безпечені лише під час додаткової 
сесії;

• належать до категорії осіб, 
які проживають на тимчасово оку-
пованій території або в населених 
пунктах, зазначених у переліку на-
селених пунктів, на території яких 
органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження, 
та переліку населених пунктів, що 
розташовані на лінії зіткнення;

• у період проведення основ-
ної сесії зовнішнього оцінювання 
з окремих навчальних предметів 
братимуть участь у міжнародних, 
всеукраїнських заходах (змаган-
нях, конкурсах, олімпіадах тощо), 
включених до офіційних заходів 
Міністерства освіти і науки Украї-
ни, Міністерства культури Украї-
ни, Міністерства молоді та спорту 
України, складатимуть державні 

іспити, перебуватимуть за кордо-
ном.

Щоб зареєструватися для про-
ходження зовнішнього оцінювання 
під час додаткової сесії, зазначені 
вище особи мають надати заяву 
(у довільній формі) і документ, що 
підтверджує причину, яка унемож-
ливлює участь в основній сесії, а 
саме:

• довідку, що підтверджує факт 
навчання за кордоном, де зазначе-
но період навчання;

• клопотання релігійного 
управління (центру), що діє згідно 
із законодавством України про сво-
боду совісті та релігійні організації;

• медичний висновок про ство-
рення особливих (спеціальних) 
умов для проходження зовнішньо-
го незалежного оцінювання форми 
№ 086-3/о, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки Украї-
ни, Міністерства охорони здоров’я 
України від 29 серпня 2016 року № 
1027/900;

• копію наказу або іншо-
го розпорядчого документа про 
участь у міжнародних, всеукраїнсь-
ких заходах (змаганнях, конкурсах, 
олімпіадах тощо), де зазначено 
прізвище, ім’я, по батькові особи 
та період проведення відповідного 
заходу;

• довідку із закладу освіти, 
де вказано, що заявник справді 
навчається в цьому закладі освіти, а 
також дату складання ним держав-
ного іспиту, яка збігається з датою 
проведення зовнішнього оцінюван-
ня з певного навчального предмета;

• документ, що підтверджує 
необхідність перебування за кор-
доном у день проведення зов-
нішнього оцінювання з певного 
навчального предмета.

Докладніше – на сайті 
Українського центру оцінювання 

якості освіти.

До уваги абітурієнтів
Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюван-

ні 2020 року триватиме з 03 лютого до 24 березня. Комплекти 
реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проход-
ження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники за-
кладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року.
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  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
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14 січня
МОСТОВА НАДІЯ ВАСИЛІВНА

(с. Балаклія) – 60 років;

31 січня
ПАВЛИК ВІРА МИХАЙЛІВНА

(с. Балаклія) – 60 років;

10 лютого
ГУСАРЕНКО МАРІЯ МАКСИМІВНА

(с. Балаклія) – 80 років;
КРИПАК АЛЛА ВАСИЛІВНА

(с. Герусівка) − 70 років;

11 лютого
ЦИКАЛО ІВАН ФЕДОРОВИЧ

(с. Балаклія) – 60 років;

12 лютого
КОЗАРЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

учасник АТО (с. Білоцерківка) 
− 35 років;

13 лютого
СВІРІДОВ БОРИС ЯКИМОВИЧ
(с. Красногорівка) – 80 років.

14 лютого
КАТРУША ОЛЬГА ІВАНІВНА

(с. Балаклія) – 60 років;
САУСЯ НАДІЯ ІВАНІВНА

(с. Поділ) – 65 років;

17 лютого
ДУГАНОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

(с. Герусівка) – 85 років;

18 лютого
БАРБОВСЬКА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА

(с. Сидорівщина) – 85 років;
ТРИВАЙЛО ВІРА ІВАНІВНА

(с. Поділ) – 80 років;

20 лютого
ГОРОБЕЦЬ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

(с. Огирівка) – 80 років;
ЛИХОДІД НІНА МИКИТІВНА
(с. Білоцерківка) – 80 років;
ГРАЧОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
(с. Білоцерківка) – 70 років;

ТРИВАЙЛО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА
 (с. Поділ) – 60 років.

Виконком Білоцерківської сільської 
ради, рада ветеранів та члени громади 

вітають іменинників і зичать міцного 
здоров’я, любові, щастя та добра.
Хай не спішать літа на ваш поріг,

Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий день ми від душі

Всього найкращого бажаєм.
Хай сонце дарує вам ласку й тепло,

А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,

А щастя приходить і ллється рікою.

Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.

І ще побажаєм вам наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький 

ранок!

Вона народилася в Казах-
стані, в місті Актюбинськ. 

П е р ш і 19 років її 
життя минули там,  та понад   
півстоліття тому вона промі-
няла сонячний Казахстан на 
неньку-Україну: переселилася 
в Герусівку, яка стала для неї 
рідною домівкою.

Трапилося так, що доля за-
кинула її майбутнього чоловіка 
Миколу в Казахстан на зби-
рання хліба. Там він і зустрів 
свою Аллу, яка працювала з 
бригадою на хлібозаготівлі. А 
коли демобілізувався з армії, 
молоді списалися, й Микола 
приїхав за нареченою. Розпи-
салися, зіграли весілля, й 1969 
року чоловік забрав дружину 
до себе в Герусівку. Тут жили 
його батьки. Молодята захоті-
ли жити окремо, купили не-
величку хатину на низу села в 
балці, облаштувалися, а через 
9 місяців їх стало вже троє: на-
родилася донька Світлана. А 
через 5 років на світ з’явилася 
молодша – Лариса. 

Поки була в декреті, Алла 
вивчилася заочно на бухгал-
тера у Полтавському коопера-
тивному технікумі, працювала 
спочатку продавцем у сільсь-
кому магазині, потім – у ресто-
рані. 

– Я торгувала в ресторані 
сувенірами, – згадує Алла Ва-
силівна. – У нас під горою, як 
їхати на Полтаву, був ресторан. 
Якраз біля річки. Зараз його 
немає: гора стала сунутися, і 
його розібрали. А раніше цей 
ресторан був дуже популяр-
ним у туристів. На майданчи-
ку біля ресторану  зупинялися 
автобуси, машини, люди вихо-
дили відпочити, перекусити і 
купували на згадку українськи 
сувеніри.   

Згодом сім’я звела новий 
будинок у новому місці: на 
горі ближче до траси. Алла Ва-
силівна стала працювати у Ве-
ликій Багачці в Ощадбанку. Та 
добиратися на роботу й назад 
часто доводилося пішки. 

– Коли до нас ходив 
Балакліївський автобус, було 
легше, − згадує Алла Василів-
на. − Але щоб на нього встиг-
нути, треба було раніше з 
роботи йти. А як почалася 
оця «заваруха», він перестав 
ходити. Стоїш, стоїш, а ніх-
то не бере. Доводиться йти 
пішки. А це ж неближній світ, 
кілометрів п'ятнадцять! Ходи-
ла спочатку разом із Кіндратів-
ною, вона працювала в лікар-
ні. Іноді, як чоловік був удома, 
він зустрічав нас на горі, заби-
рав (він водієм працював). А 
коли Кіндратівна покинула ро-
боту, стало зовсім нестерпно. 
Особливо взимку: сніг мете, 
завірюха, куди вже машиною 
їхати!      

Деякий час Алла Василівна 
працювала ревізором: їздила 
з перевірками по філіях Ощад-
банку. Але транспорту теж не 
було: доводилося сідлати ве-
лосипед і крутити педалі, до-
бираючись аж до Кротівщини, 
Остап’я, інших віддалених сіл. 

– Одного разу, – розповідає 

Алла Василівна, – йду я піш-
ки додому. І не доходячи до 
Дзюбівщини (а там яр такий, 
спускається аж до Псла), чую, 
з кукурудзи доноситься: «хро, 
хро!» І прямо на мене вихо-
дить цілий виводок диких ка-
банів! Я наче одерев’яніла. 
Вони пройшли повз мене, не 
чіпали. Страшно було…

На пенсію вона вийшла 
2005 року. Останні 8 років 
жінка вже не працювала: по-
чалися хвороби, запалення… 
Підскочив «цукор» у крові. Да-
лася взнаки й раптова смерть 
чоловіка. 32 роки вони про-
жили разом. Та через велику 
депресію Микола вкоротив 
собі віку. Переживши сильний 
стрес, після похорону жінка 
захворіла на діабет.

– Усе життя я працювала, як 
каторжна, – продовжує Алла 
Василівна. – Чого лише варті 
два будівництва! Після смерті 
чоловіка я 13 років сама три-
мала хазяйство: і корів, і сви-
ней вигодовувала… Звичайно, 
допомагали діти. Але ж вони 
скосять сіно, а мені йому тре-
ба раду дати! 6 грудня 2013 
року я здала останнього бика 
– і все. Зав’язала… 

Та енергійна жінка сидіти 
без діла не змогла. Активна, 
небайдужа, вона переймаєть-
ся життям села й громади. 
Алла Василівна по суті виконує 
обов’язки сільського депутата. 
Хоча в селі живе й справжній 
депутат: Володимир Ісаєнко. 
Але йому ніколи, він увесь 
час на роботі. Володимир 
не ображається на Аллу Ва-
силівну, що вона практично 
перебрала на себе його функ-
ції. Бо проблем, які потрібно 
вирішувати, вистачає. Торік, 
приміром, Алла Василівна ор-
ганізувала ремонт і розчищен-
ня двох доріг у селі. Біля річки 
упорядкували пляж для дітей.  

– Нам виділили землю, ми 
поставили там столик, лавоч-
ки, – веде далі Алла Василів-
на. – Звернулася до Віктора 
Володимировича і Юрія Воло-
димировича Кордубанів, вони 
організували викорчування 
всієї порослі, розчистили те-
риторію. У нашому селі вони 
тримають пасіку, то засіяли 
територію медоносними тра-
вами. Гарно так вийшло… 

До розмови долучається 
Тетяна Фененко, сусідка Алли 
Василівни: 

– Людям потрібний лідер. 
Їх треба мобілізувати й ор-
ганізувати. Таким організато-
ром у нас є Алла Василівна, а 
ми своїми руками усе робимо. 
Щороку ми наводимо лад на 
кладовищі: розчищаємо, при-
бираємо, вивозимо сміття, 
спилюємо старі дерева. Навіть 
Красногорівка нам заздрить: 
як у нас організовано і дружно 
все робиться! 

− У с. Герусівка й Сидорів-
щина господарює один і той 
самий фермер, − додає голова 
ветеранської організації Ольга 
Кононенко. – Але узбіччя доріг 
у Сидорівщині геть заросли 
бур’янами, а в Герусівці бур’я-

ни викошені. А все чому? Бо 
Алла Василівна домоглася… 

– Дні народження ми ра-
зом не відзначаємо, – зазна-
чає Алла Василівна. – Але якщо 
хтось помер або потрапив у 
лікарню, я швиденько всім 
телефоную. І всі долучаються: 
хто гроші несе, хто їх везе, хто 
передає… Швиденько назби-
раємо матеріальну допомогу 
й передаємо родичам. Треба 
ж допомагати односельцям! 
До мене навіть із Києва дач-
ники телефонують: «Чому про 
нас забули? Чому нас не вклю-
чили у список, ми що, не такі? 
Ми теж здамо гроші на похо-
рон!» А ще дачники просять 
мене то страховку сплатити, то 
за землю заплатити в сільраді, 
то ще щось… Наш куток рані-
ше був дуже великий. А зараз 
дворів сорок лишилося ра-
зом із дачниками, які з Києва 
приїжджають. А в списках на 
голосування в мене 66 чоловік 
значиться… 

– А ще Алла Василівна до-
мовилася з батюшкою з Біло-
церківської церкви, він уже 
кілька років до нас приїздить 
на Пасху, на Водохреще, – до-
повнює Тетяна. – Бо ми тут, у 
Герусівці, дружні й організо-
вані. Цього року чоловік двад-
цять зібралося на Водохреще 
біля річки. Купатися не купа-
лися, але водичку батюшка 
всім посвятив. А хто не зміг 
прийти, тих батюшка обійшов 
по дворах. 

– Мені Іван Васильович 
Лещенко допомагає, – про-
довжує активістка. – Я тільки 
його наберу, він одразу об-
зивається. Так само й Петро 
Павлович Рибальченко, Ва-
силь Григорович Ільченко. 
Якщо вони зайняті, то через 
деякий час вони самі до мене 
телефонують: «Василівно, що 
трапилося?» Завжди йдуть на-
зустріч, завжди допомагають… 
Якщо десь якийсь концерт або 
інший захід, я всім сусідам 
телефоную, попереджаю, до-
мовляюся про автобус. Люди 
дуже вдячні, що про них не за-
бувають. Це ж село, куди люди 
підуть? А вони здебільшого 

старенькі, по 70-80 років. Але 
ж їм теж хочеться розвіятися. 
От нещодавно перед Новим 
роком нас возили на концерт 
у Білоцерківку. Люди залиши-
лися дуже задоволені…  

А на Покрову, 14 жовтня, 
Алла Василівна зібрала всіх 
своїх односельців відзначити 
свято на природі, під береза-
ми. Погода видалася гарною. 
Поставили столики, принесли 
із собою домашні страви, по-
сиділи, поспілкувалися… Всім 
сподобалися такі посиденьки, 
всі були вдячні організаторці 
заходу.

– Люди в нас молодці! – 
переконана Алла Василівна. – 
Коли звертаюся до них із яко-
юсь ініціативою чи проханням, 
завжди відгукуються. Беркало 
Микола Васильович, Льоня 
Іващенко, Віктор Третяченко – 
це ті хлопці, на яких я завжди 
можу покластися. Покійний 
Гриша Володько теж мені 
завжди допомагав… Дружне 
в нас село, як одна родина! А 
коли суботник влаштовуємо 
весною на кладовищі, прихо-
дять навіть старенькі бабусі: 
вимітають, загрібають, розчи-
щають… 

Має Алла Василівна чо-
тирьох онуків і чотирирічно-
го правнука Ромчика. Рідні 
навідують жінку, бо здоров’я 
останнім часом частенько під-
водить, через діабет їй іноді 
доводиться лягати в лікарню. 

А Тетяна Фененко не на-
хвалиться своєю сусідкою: 

– Ви б тільки знали, яка 
вона добра й чуйна людина! Я 
десять років доглядала хвору 
маму: в неї був інсульт. Мами 
не стало півроку тому. Коли 
вона помирала, Алла всі дні 
разом зі мною була, ночувала 
у нас, вночі до неї вставала. 
Я їй дуже вдячна! Навіть не 
знаю, що б я робила без неї… 

10 лютого Аллі Василівні 
Крипак виповнюється 70 
років. Односельці, жителі гро-
мади вітають її з «повноліт-
тям» та зичать міцного здо-
ров’я, енергії та завзяття на 
радість громаді й рідним! 

Сергій МИКОЛЕНКО. 

Аллу Василівну Крипак у Герусівці знають усі. І не лише 
в Герусівці. Бо такої активної, ініціативної людини, яка ду-
шею вболіває за своє село і кожного її мешканця, в усій Біло-
церківській громаді ще треба пошукати!

У Герусівці живуть дружно, бо 
мають лідера

Алла Василівна Крипак. Фото автора. 


