
Єдиний спосіб хоча б трохи 
призупинити поширення інфек-
ції – це дотримання карантинних 
заходів. Саме від свідомого вико-
нання всіх правил та заборон зале-
жить безпека людей.

Про те, як в умовах карантину 
живе й працює найбільше під-
приємство громади – ПП «Біло-
церківська агропромислова група» 
− розповів директор підприємства 
Роман Володимирович Коваленко.

Безпека на першому місці
− Для нашого підприємства 

здоров’я і безпека людей завжди 
були головними в роботі, − гово-
рить Р. В. Коваленко. −  ПП «БіАГР» 
забезпечує життєво необхідні 
потреби людей, тому після за-
провадження карантину ми не 
зупинили роботу. При цьому вра-
хували рекомендації ВООЗ і МОЗ 
України, постанови Кабінету 
Міністрів.  

Загалом суворе дотримання 
санітарно-епідемічних норм для 
ПП «БіАГР» не новина, а основопо-
ложне правило. Кожен працівник 
добре засвоїв: якщо є симптоми 
застуди (нежить, першіння в гор-
лі тощо), слід залишатися вдома 
та попередити про це свого без-
посереднього керівника, зверну-
тися до лікаря. Якщо людині ста-
ло зле на роботі, у нас штатним 
розписом передбачена посада 
сестри медичної. Підприємство 
забезпечує працівників спецодя-
гом та спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту. Всі, хто 
працює на виробництві, перш 
ніж потрапити на робоче місце, 
приймають душ, перевдягають-
ся в спецодяг, надягають маски 
та рукавички.

Запровадження в Україні ка-
рантину  розширило вимоги до 
безпеки людей. Із 2 квітня 2020 

року на ПП «БіАГР» були запро-
ваджені додаткові заходи для 
запобігання поширенню коро-
навірусу. Зокрема до закінчення 
карантину обмежено відвідуван-
ня підприємства представниками 
сторонніх організацій. Запровад-
жено суворий масковий режим. 
Ходіння територією підприємства 
без маски суворо заборонене. Ад-
міністрація забезпечила масками 
в необхідній кількості всіх без ви-
нятку працівників.

А ще ПП «БіАГР» закупило 
миючі та антисептичні засоби на 
спиртовій основі. Відповідальні 
працівники стежать, щоб у місцях 
загального користування дозатори 
завжди були наповнені. 

Принагідно зазначимо, що во-
догінні крани на підприємстві без-
контактні: струмінь води ллється 
лише тоді, коли до мийки піднести 
руки. І ця, здавалося б, дрібничка 
відіграє неабияку роль у сучасних 
непростих умовах.

− Усі кабінети в адмінбудівлі, 
побутові приміщення, коридо-
ри, сходові марші тощо регуляр-
но обробляють дезинфікуючим 
розчином, −  доповнює розповідь 
директора начальник відділу охо-
рони здоров’я і охорони праці ПП 
«БіАГР» Ігор Вікторович Гнідаш. 
– Його розпилюють за допомо-
гою туманогенератора вранці й 
увечері. Кожен автобус, який до-
ставляє працівників ПП «БіАГР» 
на роботу, за 30 хв. до рейсу теж 
обробляють належним чином. 
Зокрема водії дезинфікують по-
ручні, інші місця, до яких можуть 
доторкнутися пасажири.

Запровадили 
подвійний контроль

Із початком пандемії на ПП 
«БіАГР» закупили й безконтактні 
термометри. Їх видали кожному 

водієві автобуса. Тож тепер вони 
вимірюють температуру в усіх па-
сажирів при вході до салону.

Удруге температуру в праців-
ників вимірює охоронець при 
вході на підприємство. Крім того 
обробляє кожному руки дезрозчи-
ном.

− Як бачите, ми запровадили 
подвійний контроль, − наголошує 
Р. В. Коваленко. − Коли ж праців-
ник залишає підприємство під 
час обідньої перерви, то йому 
виміряють температуру та об-
роблять руки ще раз.

Запровадження в Україні ка-
рантину змусило докорінно зміни-
ти звичні для всіх умови підвезен-
ня працівників на роботу. Логісти 
попрацювали та дещо змінили 
графік руху автобусів, щоб вони 
підвозили працівників у різний 
час: таким чином вдалося уникну-
ти скупчення людей на турнікеті 
перед початком зміни. А началь-
ники підрозділів змінили графіки 
роботи працівників, щоб у автобу-
сах було не більше 10 пасажирів. 
У свою чергу водії неухильно сте-

жать, щоб пасажири сідали в різ-
них місцях салону.

І ще одна «карантинна» но-
вація, яку відчули на собі жителі 
громади: тепер автобуси під-
приємства, які раніше безвідмов-
но підвозили всіх бажаючих, уже 
не підбирають пасажирів. Суворих 
вимог безпеки слід неухильно до-
тримуватися.

Без зайвих контактів
Зроблена з любов’ю смачна 

й корисна продукція ПП «БіАГР» 
користується попитом у багатьох 
наших співвітчизників. Її з нетер-
пінням чекають у різних куточках 
країни. 

Чи доставляють в умовах ка-
рантину продукцію в інші регіони? 
Про це ми запитали начальника 
відділу збуту підприємства Андрія 
Анатолійовича Тарасу.

− Як і раніше, автомобілі на-
шого підприємства курсують 
усією Україною й доставляють 
продукцію, − розповів він. − При 
цьому водії дотримуються до-
даткових заходів безпеки та 
уникають зайвих контактів. Усі 
вони забезпечені масками, рука-
вичками та антисептиками в 
достатній кількості. 

Я не перестаю дивуватися 
здатності Віктора Володимиро-
вича Кордубана прорахувати си-
туацію на кілька кроків наперед. 
Він завжди пропонує якісь супер-
сучасні новації, які спочатку дех-
то сприймає як зайві. Та згодом 
час доводить його правоту. 

Коли кілька років тому на 
підприємстві замінювали авто-
парк, він подбав про те, щоб усі 
автомобілі мали спальне міс-
це для водія. Отож тепер водії, 
вирушаючи в рейс на кілька діб, 
залишають машину на платній 
автостоянці й ночують у ній – 
безпечно і з комфортом. 

Зінаїда МАТЯШОВА.
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На ПП «БіАГР» вимоги до продукції та безпеки 
людей стали значно суворішими

З метою запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19

змінено графік роботи 
Центру надання адміністративних послуг

виконавчого комітету 
Білоцерківської сільської ради

У середу робочий час центру обмежено до 
17.00.

Призупинено надання консультацій у примі-
щенні ЦНАП.

Звернення, консультації, роз’яснення та  
заяви громадян на отримання адміністратив-
них послуг проводяться телефоном за номером  
066-50-60-535.

До уваги батьків 
майбутніх першокласників!

У зв’язку із запровадженням в Україні карантину 
термін подачі документів для зарахування дитини 
до 1-го класу продовжено.

МОН дозволило подавати документи он-лайн без 
завірення цифровим підписом.

Звертайтеся:
krasnogorovkaschool@gmail.com – 
                               Красногорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
birkivskaschool@ukr.net – Бірківський НВК
balakschool@meta.ua – Балакліївський НВК
bilocschool@ukr.net –
                                  Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
podil2012@meta.ua – Подільська ЗОШ І-ІІ ступенів
Для зарахування до 1 класу необхідно подати  

заяву від батьків. До заяви обов’язково додати:  
копію свідоцтва про народження дитини та медич-
ну довідку за формою первинної облікової докумен-
тації № 086-1/о (по закінченню карантину).

При вході на підприємство охоронець вимірює температуру працівникам та 
дезинфікує їм руки. Фото І. Гнідаша.

Змінилися й правила перевезення працівників. При вході до салону водії  
перевіряють усіх пасажирів та обробляють їм руки.

За визначенням ООН,  пандемія, спричинена  COVID-19  –  це найбіль-
ше лихо, яке спіткало людство після Другої світової війни. Протягом 
останніх 75 років світ не стикався з подібним випробовуванням, не 
знає, як його побороти й не може знайти ефективних ліків.
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Власних доходів отримано в сумі 
8683,3 тис. грн, що становить 100,7% 
плану, затвердженого рішенням про 
бюджет громади. План на чотири мі-
сяці визначено в обсязі 8626,5 тис. 
грн, додатково понад план одержа-
но 56,8 тис. грн.

Порівняно з відповідним періо-
дом минулого року надходження 
власних доходів збільшилися на 
175,9 тис. грн або на 2,1 відсотків.

Найбільшого бюджетоутворюю-
чого податку – податку та збору на 
доходи фізичних осіб − надійшло до 
бюджету громади 5045,8 тис. грн, 
що становить 92,4% до показників, 

затверджених на вказаний період. 
Єдиного податку  за звітний 

період одержано в сумі 982,7 тис. 
грн (98,8%  планових призначень).

Податку на майно отрима-
но до бюджету громади в сумі 
1284,6 тис. грн (106,3 % призначень 
чотирьох місяців). 

Акцизного податку отримано 
1019,9 тис. грн або 113,1 %. Пере-
виконання цього виду податків дало 
змогу компенсувати втрати бюдже-
ту від недоотримання надходжень 
податку на доходи фізичних осіб та 
єдиного податку внаслідок запро-
вадження карантинних заходів у 

зв’язку з поширенням  коронавірус-
ної хвороби (COVID-2019).

Також до бюджету громади було 
сплачено адміністративних платежів 
на суму 155,6 тис. грн.

Субвенції з державного та об-
ласного бюджету одержано в сумі 
3455,3 тис. грн (100,0%  призначень 
на вказаний період  2020 року).      

За 4 місяці 2020 року проведе-
но видатків загального фонду на 
суму 12549,0 тис. грн, що стано-
вить 84,6% призначень на вказа-
ний період, з них на захищені статті 
10295,4 тис. грн  або 82% всіх видат-
ків. 

Видатки загального фонду на 
освіту склали 6510,8 тис. грн, дер-
жавне управління − 2562,9 тис. грн, 

соціальний захист і соціальне за-
безпечення – 757,4 тис. грн, за-
клади культури – 689,3 тис. грн, 
житлово-комунальне господарство 
− 334,3 тис. грн.

Заборгованість із виплати за-
робітної плати працівникам бюджет-
них установ станом на 01.05.2020 р. 

відсутня.
Розрахунки за спожиті енерго-

носії бюджетними установами та 
послуги зв’язку проводяться своє-
часно.

Виконавчий комітет 
Білоцерківської сільської ради.

ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
ГРОМАДИ ЗА 4 МІСЯЦІ 2020 РОКУ

За 4 місяці 2020 року  до загального фонду бюджету Білоцерківської 
громади надійшло 12138,6 тис. грн, або  100,5 % призначень на вказаний 
період.

Проголосуйте 
за екологічний проєкт!

21-го травня розпочалося голосуван-
ня за проєкти екологічних громадських 
ініціатив Полтавської області. 

Обласний конкурс «Екологічні ініціативи 
Полтавської області на 2019 – 2021 роки» 
спрямований на підтримку місцевих еколо-
гічних ініціатив громад Полтавщини задля 
покращення екологічного стану довкілля в 
регіоні, підвищення екологічної свідомості 
та культури громадян. Проєкти-переможці 
фінансуються 50/50 з обласного і місцевого 
бюджетів та будуть реалізовані у 2020 році.

Віддати свій голос за проєкт  
нашої громади може кожен житель Пол-
тавської області до 2 червня 2020 року 
(включно).

Торік завдяки активній підтримці жителів 
екологічні ініціативи Білоцерківської ОТГ 
здобули перемогу в конкурсі й зараз  розпо-
чалася реалізація проєкту-переможця. Тож 
просимо й цього року підтримати проєкт на-
шої громади, спрямований на облаштування 
екологічної стежки:

№27: «Облаштування екологічного 
маршруту вздовж річки Псел, село Крас-
ногорівка Білоцерківської ОТГ»

Звертаємо увагу, що цього року прого-
лосувати можна лише онлайн за посилан-
ням: https://cutt.ly/LyQtSeq, пройшовши 
просту реєстрацію, яка не займе багато 
часу.

Для того, щоб наша громада отримала 
додаткове фінансування, потрібні небай-
дужість та активність жителів громади. Не 
залишайтеся осторонь: голосуйте! Будемо 
вдячні за вашу підтримку.

Довідки за тел. 066 2569640 − 
Крилевець Олександр Васильович.

Індексація пенсій 
у травні

Із 1 травня в Україні розпочалася випла-
та підвищених пенсій. Як повідомили в Го-
ловному управлінні Пенсійного фонду Украї-
ни, індексацію провели в автоматичному 
режимі відповідно до постанови Кабінету 
міністрів України від 1 квітня 2020 року 
№ 251 «Деякі питання підвищення пенсійних 
виплат та надання соціальної підтримки 
окремим категоріям населення у 2020 році».

Цього року під час перерахунку застосову-
вався коефіцієнт збільшення показника серед-
ньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої 
сплачено страхові внески, та який враховується 
для обчислення пенсії, в розмірі 1,11.

При цьому у тих випадках, коли розмір 
підвищення в результаті перерахунку пенсії не 
досягав 100 гривень, встановлено доплату до 
пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного 
розміру.

Крім того, з 1 травня 2020 року особам, у 
яких щомісячний розмір пенсійних виплат з 
урахуванням надбавок, підвищень, додатко-
вих пенсій, цільової грошової допомоги, сум 
індексації, не досягає 2100 гривень, встанов-
лено доплату до пенсії в сумі, якої не вистачає 
до зазначеного розміру.

За статистикою, на Полтавщині перерахо-
вані пенсії близько 92% одержувачів – це по-
над 407 тис. пенсіонерів. Видатки Пенсійного 
фонду при цьому становитимуть додатково 
майже 80 млн грн на місяць. 

У разі виникнення запитань можна  
звернутися на «гарячу» телефонну лінію  
Головного управління ПФУ: 0-800-50-25-10,  
(0532) 56-53-29.

Актуально

Яків Савович Андрощук – шанована люди-
на в Балаклії. Щоправда, народився чоловік 
не тут, а в Житомирській обл. Коли влітку 
1944 року в результаті Львівсько-Сандомирсь-
кої операції було звільнено частину Західної 
України, його, 17-річного юнака, призвали 
в армію. У складі артилерійського полку він 
брав участь у визвольно-наступальному мар-
ші Радянської армії, потім служив у різних 
військових частинах аж до початку 1953 року 
– понад  8 років!  І хоча йому після демобіліза-
ції пропонували залишитися в армії, стати офі-
цером, Яків Савович обрав мирну професію 
бухгалтера. Чоловік повернувся в рідне село, 
працював у колгоспі. 2012 року переїхав на 
Полтавщину до сина.

Для жителя с. Поділ Прокопа Іванови-
ча Лук’янця фронтове життя теж почалося 
невдовзі після визволення рідного села з 
німецько-фашистської окупації. Тільки трапи-
лося це роком раніше: влітку 1943 року. 

Червона армія, визволяючи населені 
пункти від ворога, одразу ж демобілізовувала 
безвусих юнаків, учорашніх підлітків. Вважа-
лося, що вони мусять «спокутувати гріхи» за 

кілька років життя під окупацією. У виснаж-
ливих кровопролитних боях гинуло чимало 
бійців, нестача кадрів була колосальною. Вій-
на потребувала все нових і нових солдатів. 
Нерідко ненавчених призовників без зброї, 
без оформлення документів кидали в бій, і 
вони гинули безіменними солдатами. Їхні рід-
ні так ніколи й не дізналися про їхню долю…

18-річного Прокопа Лук’янця спочатку на-

правили в навчальну частину, а вже потім на 
фронт. Тож можна вважати, що йому пощасти-
ло. І таких моментів, коли юнак опинявся за 
крок від смерті, та дивом лишався живим, у 
його фронтовому житті було чимало. 

Особливо запам’яталося форсування Віс-
ли на території Польщі на початку 1945 року.
Цей масштабний наступ радянських військ, 
що відкрив шлях на Німеччину, забрав жит-
тя тисяч і тисяч бійців. Окрім двох понтон-
них мостів, які нашвидкуруч спорудили че-

рез Віслу, радянські війська переправлялися 
на плотах і човнах. Із протилежного берега 
стріляла німецька артилерія, з неба – ворожа 
авіація. Тисячі бійців борсалися в крижаній 
воді, й шансів добратися до протилежного 
берега було дуже мало. Прокіп Лук’янець 
подумки вже прощався з життям, коли йому 
допоміг виплисти товариш.

А в одному з боїв наш земляк отримав 
серйозне поранення. Медики «сортували» 
тяжкопоранених: безнадійних – на один ві-
зок, тих, хто ще мав шанс вижити – на другий. 
У напівпритомному стані чув, як медсестра 
сказала: «Цей іще молодий, може, ще вижи-
ве», і його з «безнадійного» візка переклали 
на той, що віз «тіла» в госпіталь…

Після війни ветеран повернувся в рідне 
село, працював у колгоспі.

Непрості випробування випали й на долю 
жителя с. Дзюбівщини Миколи Юхимовича 
Коржа. Він зазнав усіх «принад» життя в оку-
пації: постійний страх, голод, невідомість… 
1943 року його схопили поліцаї та відправили 
в трудове рабство в Німеччину. Працював за 
шматок ерзац-хліба й тарілку юшки в гроссба-
уера – великого поміщика, що володів понад 
500 га землі. Неподалік маєтку пролягала 
залізнична колія, й одного разу Микола втік 
від господаря та скочив у товарний вагон, що 
рухався на схід.

Сховавшись під брезентом, за кілька діб 
доїхав до Польщі, потім кілька місяців блукав 
лісом, просуваючись у бік фронту. Зрештою 
дістався Західної України, вийшов до позицій 
радянських військ. 

Офіцери влаштували йому серйозну пе-
ревірку: допитували, кричали, вимагали 
зізнатися, що він поліцай. А потім дали зброю 
й відправили на передову. 

Він брав участь у визволенні Західної 
України, Польщі, Німеччини, Чехословаччини. 
Після війни закінчив ветеринарний технікум 
і працював ветфельдшером у селах Широка 
Долина, Рокита, Бірки, а насамкінець – у кол-
госпі «Жовтень» (с. Білоцерківка й Красно-
горівка).

У переддень 75-ї річниці перемоги Біло-
церківський сільський голова І. В. Лещенко 
особисто навідав та привітав ветеранів-фрон-
товиків, поцікавився їхнім життям, побажав 
міцного здоров’я та довгих і щасливих років 
життя.

Час невблаганний, роки беруть своє, ідуть 
з життя герої, які звільнили світ від фашизму, 
відновили мир, а потім із руїн піднімали рід-
ну країну. Ми всі в неоплатному боргу перед 
ними. Пам’ятаймо про це.

Зінаїда МАТЯШОВА.

Ніхто не забутий, ніщо не забуте
З нагоди 75-річчя Перемоги в нашій громаді 

привітали ветеранів-фронтовиків
75 років тому було остаточно роз-

громлено гітлерівську Німеччину. Вете-
ранам, які в запеклих боях наближали 
світлу мить перемоги, зараз уже по 95 
років і більше. Та й небагато їх залишило-
ся поміж нас.

За повсякденними клопотами ми не 
завжди цікавимося їхнім життям. А 
вони, скромні й сором’язливі, можуть 
розповісти багато цікавого про історичні 
події, свідками й безпосередніми учасника-
ми яких їм довелося бути.

І. В. Лещенко вручає подарунок Миколі Юхимовичу Коржу.

Вітання приймає Прокіп Іванович Лук’янець. 
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Як відбудеться закінчення  
навчального року?

Освітній процес у закладах 
освіти завершиться дистанційно. 
Навчальні заняття для учнів трива-
тимуть до кінця травня. Після чого 
буде здійснено семестрове та під-
сумкове оцінювання. Цього року 
ДПА для учнів 4 та 9 класів відміне-
но. У червні випускники 9-х класів 
мають отримати свідоцтва про 
здобуття базової середньої освіти. 
Свідоцтва про здобуття повної за-
гальної середньої освіти 11-класни-
ки отримають після складання ЗНО.

Як та у які терміни буде  
проведено ЗНО-2020?

Терміни проведення зовнішньо-
го незалежного оцінювання у 2020 
році залежать від тривалості каран-
тину в Україні.

У разі, якщо карантин завер-
шиться не пізніше початку червня, 
основну сесію ЗНО буде проведено 

орієнтовно 25 червня – 17 липня. 
У такому випадку результати ДПА 
та ЗНО учасники отримають до 31 
липня. 

Якщо ж карантин триватиме до 
початку серпня, основна сесія ЗНО 
відбудеться орієнтовно 17 серпня 
– 4 вересня. Результати буде опри-
люднено до 17 вересня.

Проведення додаткової сесії 
ЗНО у 2020 році заплановано на 
28 липня – 11 серпня, якщо каран-
тин звершиться у червні. В іншому 
випадку додаткову сесію буде ор-
ганізовано протягом 22 вересня – 6 
жовтня.

Дати пробного ЗНО також за-
лежать від тривалості карантину. 
Після завершення карантину всі 
зареєстровані учасники зможуть у 
звичному форматі пройти пробне 
ЗНО. Наразі на розгляді варіанти 
проведення пробного ЗНО у червні 
або ж у першій половині серпня.

За даними УЦОЯО у 2020 році 

ЗНО обов’язково відбудеться. Фор-
мат і процедура його проведення 
не зміняться. 

Але все ж рекомендуємо стежи-
ти за новинами на офіційному сайті 
Українського центру оцінювання 
якості освіти. З усією актуальною й 
достовірною інформацією можна оз-
найомитися в рубриці «Всі новини».

Слід зауважити, що під час он-
лайн-конференції в. о. міністра 
освіти Любомира Мандзій сказала, 
що пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання планується провести  
15-17 червня, а основну сесію 
розпочати 25 червня.
Чи працюватимуть пришкіль-
ні табори відпочинку?

Цього року в умовах карантину 
пришкільні табори відпочинку не 
працюватимуть.

Людмила ЯКИМЕНКО,
в. о начальника відділу освіти 

Білоцерківської сільської ради.

До уваги школярів і їхніх батьків

Виконком Білоцерківської сільської ради 
та ветеранська організація глибоко сумують 

з приводу смерті

жительки с. Красногорівка, 
учасниці війни, ветерана праці

БЕРКУТИ
Варвари Никифорівни;

жительки с. Лугове, учасниці війни, ветерана праці
КРАВЧУН

Тетяни Йосипівни;
 жителя с. Поділ

СРІБНОГО
Івана Васильовича;

жительки с. Поділ, учасниці війни 
ДАЦЕНКО

Марії Михайлівни;
 жителя с. Поділ

РОЖКА 
Ростислава Івановича;

жителя с. Поділ, ветерана праці
ТРОНЬКА 

Олександра Васильовича;
жительки с. Поділ, дитини війни, ветерана праці

КИКТЕНКО 
МАРІЇ ОЛЕКСІЇВНИ;

жителя с. Красногорівка
СНАГОВСЬКОГО

Якова Григоровича;
жительки с. Красногорівка, 

дитини війни, ветерана праці
СЕМЕНДЯЄВОЇ
Ганни Іванівни;

жителя с. Білоцерківка, дитини війни
ТРУСКАЛА

Василя Васильовича;
жителя с. Балаклія, дитини війни, ветерана праці

НЕДОГАРКА
Андрія Андрійовича;

жительки с. Писарівщина, дитини війни, 
ветерана праці 

КИКОТЬ
Катерини Григорівни

і висловлюють співчуття рідним і близьким 
покійних.

Допомога на дітей  
для підприємців

У період карантину, спричиненого коронавіру-
сом COVID-19, фізичні особи-підприємці першої та 
другої груп платників єдиного податку можуть отри-
мати допомогу на дітей віком до 10 років.

Допомога призначається з місяця звернення 
одному з батьків (опікуну), який зареєстрований 
як фізична особа-підприємець, на кожну дитину до 
досягнення нею 10-річного віку (включно) та випла-
чується у розмірі прожиткового мінімуму, встанов-
леного на дітей відповідних вікових груп станом на 
1 січня 2020 року, а саме:

• на дітей віком до 6 років — 1779 грн;
• на дітей віком від 6 до 10 років — 2218 грн.
Допомога призначається управліннями соціаль-

ного захисту населення за місцем реєстрації або 
фактичним місцем проживання фізичної особи-під-
приємця. Щоб отримати допомогу, підготуйте доку-
менти:

• заяву про надання матеріальної допомоги;
• заяву про перерахування коштів для компен-

сації із зазначенням банківського рахунку.
До заяви додайте копії:
• свідоцтва про народження дитини віком до 10 

років;
• довідки з Пенсійного фонду про сплату ЄСВ за 

2019 рік, форма ОК-7;
• документа, що засвідчує проживання на тери-

торії України для іноземців та осіб без громадянства;
• якщо над дитиною є опіка, необхідна скано-

вана копія рішення районної держадміністрації, ви-
конавчого органу міської, районної, селищної ради 
об’єднаної територіальної громади або суду.

Із вказаними документами зверніться до нашо-
го Центру надання адміністративних послуг (далі 
ЦНАП), що розташований за адресою: с. Білоцер-
ківка, вул. Лесі Українки, 11.

Цю послугу можна замовити ОНЛАЙН
1. Вам знадобиться електронний підпис 

(кваліфікований електронний підпис).
2. Зареєструйтеся та авторизуйтеся за посилан-

ням dopomoga2fop.ioc.gov.ua
3. Заповніть заяву.
4. До заяви додайте документи:
• фотокопію свідоцтва про народження дитини;
• фотокопію довідки з Пенсійного фонду про 

сплату ЄСВ за 2019 рік, форма ОК-7, яку теж можна 
отримати онлайн за посиланням diia.gov.ua;

• сканкопію документа, що засвідчує проживан-
ня на території України для іноземців та осіб без 
громадянства;

• якщо над дитиною є опіка, необхідна сканова-
на копія рішення виконавчого органу місцевої ради 
або суду.

Зверніть увагу! Якщо ви отримали довідку ОК-7 
онлайн, до заяви додайте образ та електронний 
документ.

5. Накладіть кваліфікований електронний під-
пис та відправте.

Органи соціального захисту розглянуть заяву 
протягом трьох робочих днів. Результат надішлють 
на вашу електронну пошту. 

Центр надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету  

Білоцерківської сільської ради.

Державна підтримка

Вагомих результатів  
не варто чекати

− Це абсолютно закономір-
но, − вважає заступник директора 
Красногорівської  ЗОШ І−ІІІ ступенів 
В. М. Дацева. І пояснює:

− Як училися наші діти до бе-
резня 2020 року? Вони звикли 
дізнаватися нове з того, на чому 
фокусує їхню увагу вчитель. Звик-
ли, що протягом 45 хвилин їхньою 
увагою керують. І так із року в рік. 
А тепер учні опинилися в ситуації, 
коли їм треба самим мотивувати 
себе, щоб сісти, взяти до рук кни-
гу... Як зайти не в Інстаграм, де 
стільки всього цікавого, а на віде-
оурок? Зрештою, домашня обста-
новка сама по собі не сприяє освіт-
ньому процесу, адже школа на 
підсвідомості – це робота, а дім 
– відпочинок, тож удома хочеться 
відпочивати. Те, що не потрібно 
нікуди йти, розслабляє. Перебо-
роти лінь дорослим дуже важко, 
а що вже казати про дітей! До 
всього ресурси у школярів різні. В 
одних – достатні навички самоор-
ганізації, вони увійшли в карантин 
з тим, що можуть навчатися без 
контролю ззовні. Іншим потрібно, 
щоб батьки були залучені до про-
цесу виконання завдань, а батьки 
не завжди мають для цього час і 
натхнення. 

Досвідчений педагог перекона-
на: дистанційне навчання не мати-
ме такого результату, як у школі. Та  
зараз наші діти не мають вибору, як, 
власне, й учителі. 

Skype, Viber, Telegram…
Комусь, можливо, видається, 

що педагог, який проводить уро-
ки, не виходячи з власної домівки, 
працює не на повну силу. Насправді 
всі, з ким доводилося спілкуватися, 
стверджують: навчати учнів дистан-
ційно значно важче, ніж проводити 
звичний урок у класі. Як упродовж 
усього часу втримати увагу дітей? 
Як змусити не відволікатися на сто-
ронні подразники? Як  стимулювати 
до самостійної роботи?

Педагоги громади нарікають, 
що швидкісний інтернет є далеко 
не скрізь, не всі учні мають персо-
нальні комп’ютери й користують-
ся здебільшого смартфонами. До 
всього, в Україні так і не створено 
єдину освітню платформу для дис-
танційного навчання. 

Усе це неминуче позначилося 
на організації дистанційного на-
вчання. Та все ж учителі опанува-
ли нові форми навчання й у своїй 
роботі з учнями використовують 
Skype, Viber, Telegram, What’s, 
хмарну платформу для відеокон-
ференцій ZOOM, відео-уроки на 
веб-ресурсах  телерадіокомпаній, 
ютуб-каналах; освітню платформу 
«Всеосвіта», український освітній 
онлайн-портал «На урок» тощо.

Учителі скидають учням пре-
зентації окремих тем, пощирюють 
посилання до відео та подкасти, 
презентації за творами, що вине-
сені на ЗНО.

− Я класовод 3-го класу та 
викладаю англійську мову в 1 і 
2-му класах, − розповідає вчитель-

ка Бірківського НВК Мирослава Вік-
торівна Мацько. – Уроки в своєму 
третьому класі проводжу за до-
помогою програми для відеокон-
ференцій ZOOM – в умовах каран-
тину вона стала моїм надійним 
помічником. Однак присутні на 
них лише п’ятеро із семи моїх уч-
нів. А двоє мають незадовільний 
інтернет і не можуть скориста-
тися цією програмою. З ними до-

водиться додатково проводити 
заняття просто по телефону. 

Так само по телефону вчителька 
навчає школярів англійської мови. 
Щоб діти могли спілкуватися один з 
одним, одночасно залучає по двоє 
учнів.

Ще один шкільний сайт
А в Красногорівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів було створено окремий 
сайт https://sites.google.com/view/
krasschool-karantin/ саме для дис-
танційного навчання в умовах ка-
рантину. Учні 10  класу зареєстро-
вані на платформах English Language, 
Phrasal verbs Type-2- урок, викори-
стовують сайти «Історія в історіях» 
та «Географія в школі» ОНЛАЙН. 

Учителька 1 класу І. О. Жара 
працює  зі  своїми  найменши-
ми  школяриками  на   платформі 
СlassDojo. Учителька англійської 
мови Т. В. Бехтер створює навчаль-
ні відео для учнів і розміщує їх на 
власних каналах «Репетитор англій-
ської» та «Учу английский». Це до-
зволяє учням тренувати англійську 

вимову та навички  читання.
Красногорівські вчителі органі-

зовують тестування  в  реально-
му  часі, проводять індивідуальне 
відеоопитування учнів. У режимі 
онлайн  у Skype  директор школи 
О. В. Кропивка проводить наради, 
під час яких учителі обмінюються 
своїми напрацюваннями та підтри-
мують один одного, створюючи по-
зитивний настрій.

− Будь-який досвід, який ми 
отримуємо в житті, є корисним. 
Це стосується й дистанційної 
освіти, − переконує В. М. Дацева. 
− Думаю, що з такими викликами 

(маю на увазі карантинні заходи 
безпеки) ми стикатимемося й на-
далі, тож платформу дистанцій-
ного навчання потрібно освоюва-
ти, розвивати й надалі.

Онлайн-виховання
Попри карантин, життя триває, 

й педагоги громади ні на мить не 
припиняють виховної роботи. Вона 
теж ведеться дистанційно. 

Приміром, у Подільській школі 
провели конкурс малюнків: діти 
мали виконати роботи, сфотографу-
вати їх та надіслати організаторам.

Щороку білоцерківські школярі 
беруть участь у обласному конкурсі 
«Поезія народів світу». Цьогорічний 
карантин не став на заваді, адже 
конкурс відбувся онлайн.  Одинад-
цятикласниці Юлія Шарай і Дарія 
Москвиченко записали відео свої 
виступів і надіслали їх на адресу 
організаторів. Юля читала вірш ан-
глійською мовою, а Даша – фран-
цузькою. 

− На сторінці Білоцерківсь-
кої школи у Фейсбуці ми постій-

но організовуємо різноманітні 
флешмоби: «Моя родина», до Дня 
пам’яті та примирення тощо, 
− ділиться заступник директора з 
виховної роботи Н. І. Писаренко. – 
Напередодні Великодня організу-
вали онлайн-конкурс «Великодня 
писанка». Крім того, вчителька 
Людмила Ігорівна Бойчук провела 
майстер-клас зі створення вели-
коднього курчати.

Учителька біології Тетяна Гри-
горівна Бірук та її учні Іван Костюк 
і Богдан Москвиченко вирішили 
взяти участь у всеукраїнському 
онлайн-конкурсі екологічних іні-
ціатив. Залучили інших школярів, 
усі пройшли відповідне навчання 
(теж дистанційно) та викона-
ли домашнє завдання: розробили 
проєкт озеленення шкільного под-
вір’я, який надіслали в оргкомітет 
конкурсу. Тепер чекають резуль-
татів та сподіваються, що пере-
можуть.

Чуття єдиної родини
− Команда шестикласників 

«Smart team» під  керівництвом  
вчительки історії та географії  
Л. С. Каленіченко активно пра-
цює  над  проєктом  «Відкриває-
мо  Україну», − розповідає про 
виховну роботу в Красногорівській 
школі В. М. Дацева. − Вчителька 
створювала відео-челендж «Чим 
я займаюся на карантині» та «Ве-
ликодні  мотиви», зараз працю-
ють над  проєктом «Україна моя 
вишивана». Учителі І. М. Пасько 
та Т. В. Бехтер до Дня Перемоги 
організували флешмоб для стар-
шокласників.

Третьокласники разом зі своєю 
вчителькою О. В. Перовою прове-
ли флешмоби «Я вдома», «Сумую  
за  школою», «Запали свічку» ( 8 
травня), проводять віртуальні 
екскурсії, онлайн-виставки дитя-
чих робіт на сервісі Padlet. Цей 
сервіс використовується також 
для спілкування з учнями, вони 
розповідають про свої захоплен-
ня. Щоб діти навчилися поміча-
ти  красу, вчителька залучила їх 
до участі у фотоконкурсі «Квіти. 
Весна.2020», у проектах «Домаш-
ні  улюбленці», «Весна», «Рухова  
активність». Крім того, третьо-
класники брали участь у Всеукраїн-
ській олімпіаді «Всеосвіта.Весна 
2020» (мали 4 призерів), у VІ Всеу-
країнській інтернет-олімпіаді «На 
Урок».

П’ятеро красногорівських шко-
лярів під керівництвом учителя 
Ю. Г. Каленіченка взяли участь у 
змаганнях з бігу на різні дистан-
ції Antivirus online running race, що 
відбулися з 15 по 30 квітня. Троє з 
них стали переможцями та при-
зерами і отримали медалі, а двоє 
− сертифікати.

СOVID-19 і запроваджений у 
зв’язку з його поширенням каран-
тин – серйозне випробування для 
людства. Вони руйнують соціальні 
контакти, роблять нас самотніми 
та вразливими. Але за будь-яких 
обставин люди мають залишатися 
людьми й відбудовувати зруйнова-
не. Відчувати підтримку інших, бути 
частинкою спільноти – потреба 
кожної людини, та особливо важли-
ва вона для наших дітей.

Дарина СОЛОДКА.

Життя на карантині: 
як школярі навчаються онлайн

Карантин у  зв’язку з новою для людства хворобою став викли-
ком для всього українського суспільства. Освітня система не стала 
винятком. Усі – і вчителі, й діти, й батьки − виявилися морально та 
психологічно неготовими тривалий час працювати  дистанційно.

Так відбувається онлайн-нарада педколективу Красногорівської школи. 
Скріншот В. М. Дацевої.

Важливо

Коли відкриють 
дитсадки

Заступник міністра охо-
рони здоров'я і головний 
державний санітарний лікар 
Віктор Ляшко в одному з ін-
терв’ю пояснив, що поновлен-
ня роботи дитсадків в Україні 
можливе лише в тому випад-
ку, якщо ситуація з епідемією 
поліпшиться. 

Більш обнадійливою стала 
заява премʼєр-міністра Украї-
ни Дениса Шмигаля.

«Із 25 числа, тобто ми 
беремо ще час на технічну 
підготовку, уряд дозволить 
роботу дитячих садків у тих 
містах, де буде дозволяти 
епідситуація. Тут уже буде-
мо працювати спільно з міс-
цевою владою», — сказав він. 
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Поздоровляємо подружжя Сергія 
Васильовича і Віталіни Іванівни  

Кущів (с. Красногорівка) з народжен-
ням третьої дитини – донечки Аліни, 

а Галину Осипівну Фединишин  
із Сидорівщини – з народженням 
третього синочка Артемчика.
Бажаємо родинам любові, злагоди й 

достатку, а діткам – міцного здоров’я, 
родинного тепла й успіхів. 

Нехай ростуть розумними, допит-
ливими, талановитими й успішними на 

радість батькам та всій громаді.

Поповнення в нашій громаді

  Вiтаємо!

З сім’ї починається життя людини, тут 
відбувається формування її як громадянина. 
Вона −  джерело любові, поваги, солідарності 
та прихильності, те, на чому будується будь-я-
ке цивілізоване суспільство, без чого не може 
існувати людина. Благополуччя родини − ось 
мірило розвитку і прогресу країни.

Починаючи з 1993 року, в Україні щороку 
15 травня відзначають Міжнародний день 
сім’ї. Його мета − привернути увагу громад-
ськості різних країн до численних проблем 
сім’ї.

З нагоди Міжнародного дня сім’ї Біло-
церківський сільський голова Іван Васи-
льович Лещенко разом із поліцейським 
громади Євгенієм Петровичем Фененком, 
в. о. старост Анатолієм Васильовичем Віль-
ховим, Ніною Петрівною Падалій та Надією 
Іванівною Доброскок привітали сім’ї на-

шої громади. Зокрема навідали сім’ї  
Андрія Андрійовича та Валентини Миколаїв-
ни Лиходід, Віктора Михайловича та Ольги 
Олександрівни Копіних, Сергія Олексійовича 
та Інни Олексіївни Каленіченків, Олександра  
Миколайовича та Тетяни Миколаївни Шипош.

Ці родини слугують за приклад у на-
шій громаді. Сім’я як основний елемент 
суспільства була і залишається береги-
нею людських цінностей, культури та істо-
ричної спадкоємності поколінь, чинни-
ком стабільності й розвитку. Міцна сім’я 
– це запорука благополуччя всієї громади, 
країни, народу. Завдяки сім’ї міцніє і ро-
звивається держава, зростає добробут  
людей.

Юлія ФЕЛОНЕНКО,
в. о. начальника відділу соцзахисту 

населення Білоцерківської сільської ради.

Конкурс 
родинних успіхів
Родина – одна із найбільших цін-

ностей, створених людством за 
всю історію свого існування.

Український інформаційно-видав-
ничий центр «Галактика» спільно зі 
Спілкою освітян України проводить 
підготовку до Національного проєкту 
«Родинна Слава», покликаного при-
вернути увагу до зміцнення інституту 
сім’ї в нашому суспільстві, основного 
елементу, який є оберегом людських 
цінностей.

У рамках проєкту готується висвіт-
лення особистих родинних успіхів, 
які показують приклад міцної сім’ї, 
духовного і морального розвитку мо-
лодого покоління, гармонію сімейно-
го благополуччя на сторінках Книги 
пошани, відзначення та вшанування 
українських сімей, які є прикладом 
для наслідування, громадською від-
знакою «Родина року – 2020», почес-
ними грамотами.

Проєкт започаткований з метою 
популяризації і підвищення громадсь-
кого авторитету сімейних цінностей, 
відповідального батьківства, взаєм-
ного розповсюдження позитивного 
досвіду соціально відповідальних 
сімей, які пропагують здоровий спо-
сіб життя, розвивають захоплення і 
таланти членів сім'ї, беруть активну 
участь у житті суспільства, регіону, 
країни.

Вимоги та порядок подання ін-
формації:

1. Матеріали подаються до УІВЦ 
«Галактика» електронною поштою 
або на оптичних носіях інформації.

2. Фотоматеріали надаються висо-
кої якості, у форматах JPEG, TIFF. Міні-
мальний розмір фото – 3 Мб.

3. Текстова інформація в елек-
тронному вигляді українською мовою 
у форматі MS Word. 

Заявки та пропозиції надсилати 
до УІВЦ «Галактика» за адресою: 
galaktika-s@ukr.net.

Виконавчий комітет 
Білоцерківської сільської ради.

Представники влади вітають сім’ю Копіних (с. Бірки). Фото автора.

Сім’я відіграє в житті людини важливе значення. Адже саме в ній починається ви-
ховання майбутньої людини, спілкування та перше пізнання світу. А перше мамине 
слово, бабусина пісня, розповідь дідуся або порада батька відіграють  вирішальну роль 
у житті кожного з нас.

Міцна сім’я – запорука 
благополуччя країни

− Водночас вимуше-
ний перепочинок дозво-
лив приділити більше 
часу для творчих роз-
думів, пошуку нових ідей, 
обдумування цікавих 
проєктів на майбутнє, 
− свідчить в. о. завіду-
ючої сектору культури і 
туризму Білоцерківської 
сільської ради Наталія 
Лук’янець.

Хоча перепочинку в 
звичному розумінні цьо-
го слова в культпраців-
ників немає: вони про-
довжують щодня ходити 
на роботу, тільки тепер 
знаходять час, щоб пере-
глянути концерти, висту-
пи інших колективів, 
презентації колег. Тобто 
виконують вкрай важли-
ву для творчого розвитку 
роботу, на яку зазвичай 
не вистачає часу. А ще ор-
ганізовують різноманітні 
культурні заходи онлайн. 

− Усі працівники клуб-
них закладів, керівники 
аматорських колек-
тивів тепер працюють 
за індивідуальними пла-
нами, − продовжує пані 
Наталія. – Дехто навіть 
проводить онлайн-ре-
петиції у Viber. Бібліо-
текарі по черзі вистав-
ляють на сайті та на 

персональних сторінках 
у соцмережах анотації 
до книг. Написані напро-
чуд захоплююче, вони 
привертають увагу чи-
тачів, зокрема юних, та 
викликають бажання 
обов’язково прочитати 
твір. 

Під час карантину 
працівникам бібліоте-
ки Л. Г. Башинській та 
З. М. Зленко довелося 
виконувати й невластиві 
їм функції: коли філія АК 
«Полтава-банк» тимча-
сово припинила роботу, 
вони приймали від жи-
телів громади комунальні 
платежі та оплачували їх в 
Інтернеті.

Тетяна Миколаївна 
Іващенко, яка має свій ка-
нал на YouTube, у період 
карантину практично 
щодня викладала відео 
численних концертів, що 
відбулися в громаді про-
тягом останніх 3 років. 
Тож тепер усі мають змо-
гу не виходячи з дому 
насолодитися чудовими 
виступами артистів-ама-
торів та пригадати щемні 
моменти з життя грома-
ди. 

І  треба ж такому тра-
питися, що сайт секто-
ру культури та туризму 

раптом виявився забло-
кованим! Та завдяки Сер-
гієві Тарану, який доклав 
чимало сил та часу, сайт 
таки відновив роботу.

Напередодні 1 квіт-
ня в Білоцерківській ОТГ 
відбувся онлайн-конкурс 
читців-гумористів «Сміх 
продовжує життя». Для 
участі в ньому достат-
ньо було надіслати відео 
виступу – з попереднього 
концерту або щойно від-
зняте. 

Зголосилося 6 учас-

ників, їхні виступи 
виклали у Фейсбуці. Всі 
бажаючі мали змогу про-
голосувати за конкур-
сантів. Отож найкращого 
обирали громадою.

За результатами на-
родного голосування 
безумовними лідерами 
стали Катерина Шарай і 
Крістіна Карташова: оби-
дві набрали по 115 го-
лосів.

Усі учасники он-
лайн-конкурсу перемог-
ли в окремих номінаціях 

і отримали дипломи сек-
тору культури і туризму 
Білоцерківської сільської 
ради. Так, Микола Михай-
лець став переможцем 
у номінації «Відданість 
улюбленій справі», Дари-
на Яковенко – «Смішин-
ка-веселинка», Катерина 
Шарай – «Опора і автори-
тет», Крістіна Карташова 
– «Надія культури грома-
ди», Любов Молдавчук – 
«З гумором по життю», а 
Наталія Павленко – «Вір-
ність своєму захоплен-
ню».

8 травня працівники 
закладів культури ініцію-
вали флешмоб «Забути 
не можна. Пам’ятаємо». 
З нагоди Дня пам’яті та 
примирення жителі гро-
мади мали віддати дани-
ну загиблим, поклавши 
квіти до пам’ятників та 
запаливши свічку… 

І насамкінець про 
важливу для іміджу гро-
мади подію: народний 
аматорський хоровий 
колектив «Живі джере-
ла» надіслав відео свого 
виступу для участі у Все-
українському фестивалі 
хорового мистецтва «Піс-
ня над Дніпром».

− І працівники куль-
тури, й артисти-а-
матори страшенно 
скучили за сценою, за 
глядачами, − підсумо-
вує Н. Лук’янець. − Ми 
з нетерпінням чекаємо 
повернення до звичного 
ритму життя.

Зінаїда МАТЯШОВА.

Вільний час використали з користю
Своєрідною візитівкою Білоцерківської ОТГ є 

високий рівень культурно-масової роботи. Культ-
працівники громади залюбки організовують та 
проводять тематичні концерти, різноманітні 
конкурси, огляди художніх колективів, інші ма-
сові заходи. Тож для цих творчих, активних та 
ініціативних людей карантин став справжнім ви-
пробуванням.

4 травня
СМІРНОВА НІНА СТЕПАНІВНА

(с. Бірки) – 80 років;
ЧУГУЙ ВІРА НИКАНДРІВНА

(с. Поділ) – 80 років;
ПАВЛИК ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

(с. Балаклія) – 60 років;
8 травня

КОНЕЦЬКИЙ ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ
(с. Поділ) – 80 років;

ГРИЦЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
(с. Балаклія) – 60 років;

9 травня
ЗАХАРЧЕНКО НІНА ІВАНІВНА

(с. Огирівка) – 80 років;
10 травня

СРІБНА ІРАЇДА СТЕПАНІВНА
(с. Бірки) – 65 років;

11 травня
ОНОПКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

(с. Бірки) – 60 років;
13 травня

ЛЕНЬ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
(с. Огирівка) – 65 років;

15 травня
СИВОКІНЬ МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ

(с. Красногорівка) – 60 років;
20 травня

БОРОШНЄВА ГАННА ФЕДОРІВНА
(с. Поділ) – 80 років;

22 травня
ХАТЬКО ОЛЬГА МИКИТІВНА

(с. Огирівка) – 80 років;
МИХАЙЛИК ГАННА ІЛЛІВНА
(с. Дзюбівщина) – 60 років;

23 травня
КРИПАК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

(с. Білоцерківка) – 60 років;
24 травня

ГАВРИЛКО ОЛЕКСІЙ АГАПІЙОВИЧ
(с. Герусівка) – 85 років;

ТЕЛИЧКО ПАРАСКОВІЯ СЕМЕНІВНА
(с. Балаклія) – 85 років;

СЕМЕРГЕЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
(с. Лугове) – 60 років.

Виконком Білоцерківської сільської ради, 
рада ветеранів та члени громади щиро вітають 

іменинників і зичать щасливого довголіття, 
міцного здоров’я, любові та всіляких гараздів.

За працю вашу, за знання і вміння,
За небайдужість, чуйність, розуміння

Подяка щира від людей:
Від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
У серці хай живе весна,

В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!

Дні народження відзначають 
члени нашої громади:


