
Шановні працівники культури  
й майстри народного мистецтва!  
Щиро дякую кожному із вас за невтомну працю, за збе-

реження і примноження джерел духовності, правди і кра-
си. Своєю плідною роботою та силою духу ви звеличуєте 
наш край, примножуєте успіхи нашої Білоцерківської тери-
торіальної громади.

Культура – невід’ємна частина нашого життя й найбіль-
ший об’єднуючий фактор, який дозволяє згуртувати як жителів 
різних територій, так і людей різного віку. А тому від момен-
ту створення нашої громади ми пішли шляхом підтримки та 
розвитку культури і стали прикладом для наслідування для ба-
гатьох інших територіальних об’єднань. 

Переконаний: без вашої підтримки й розуміння, без ініціативи 
та творчої думки неможливі добрі зміни в житті громади. Тож не-
хай культура і надалі зміцнює та гуртує нашу громаду, а ваші душі 
повняться гордістю за рідне слово, рідну пісню, рідну культуру! 

Щиро вітаю вас із Днем працівників культури та майстрів народно-
го мистецтва. Бажаю невичерпного оптимізму та натхнення, потуж-
ної творчої енергії, втіленнія в життя всіх прекрасних ідей, розуміння 
та вдячності глядачів. Вірю, що ваше віддане служіння своєму покликан-
ню, високий професіоналізм стануть запорукою щасливого майбутнього 
нашої громади. Хай справджуються ваші мрії й сподівання, тішить лю-
дей ваше мистецтво, а гармонія і краса, яку ви творите, сприяють 
миру, злагоді та любові. 

Іван ЛЕЩЕНКО,
Білоцерківський сільський голова.
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Шановні жителі  
Білоцерківської громади!

У середу 9 листопада в Україні відзначають два ваго-
мих духовних свята: День української писемності та мови 
і День працівників культури та аматорів народного ми-
стецтва. А оскільки у нашій громаді розвиток культури 
перебуває на високому рівні, цей день – гарна нагода подя-
кувати професійним культпрацівникам та самодіяльним 

артистам, усім причетним до свята за їхню щоденну под-
вижницьку працю.

Завдяки працівникам закладів культури та аматорам 
народного мистецтва ми маємо нагоду спілкуватися з диво-

вижним світом краси, долучатися до невичерпних джерел ду-
ховності та людської мудрості.

Мова, культура і мистецтво завджди були і є виразниками 
національної ідеї, оберегами історичної пам’яті. Почасти завдя-

ки їм українському народу вдалося зберегти національну самобут-
ність і не бути асимільованим.

Із нагоди свята бажаємо працівникам культури та аматорам 
народного мистецтва мирного неба, міцного здоров'я, невичерпно-

го натхнення, великого людського щастя та благополуччя! Хай ваша 
творча нива завжди буде встелена добрими плодами, новими 
здобутками і високими досягненнями. Божої благодаті вам на 
шляху творення та успіхів у нелегкій, але такій потрібній діяль-
ності на ниві культури й духовності.

Віктор КОРДУБАН,
голова ради директорів 
ПП «БіАГР», депутат 
Полтавської обласної ради.

Оксана КОРДУБАН,
генеральний директор 

ПП «БіАГР», депутат 
Білоцерківської сільської ради.

Шановні працівники соціальної сфери!
Прийміть найщиріші вітання з професійним святом, яке припадає на 6 

листопада – першу неділю місяця.
Ви обрали непросту, але вкрай важливу професію. Щодня ви першими 

приходите на допомогу членам нашої громади, які не можуть самостійно 
впоратися з життєвими негараздами й  потребують підтримки.  При цьому 
виявляєте співчуття і терпіння, нерідко забуваючи про особисті проблеми. 
Ви допомагаєте землякам не лише справлятися зі щоденними клопотами, 
а й здобувати впевненість у власних силах, протистояти недугам та жити 
повноцінним життям.

Щиро дякуємо вам за вашу професійність, шляхетне подвижництво, по-
стійну допомогу людям та відданість роботі. 

Бажаємо всім миру, сімейного затишку, щастя, достатку та любові у 
ваших оселях, міцного здоров’я, мудрості та витримки у всіх життєвих 
випробуваннях, невичерпної життєвої енергії. Хай щира вдячність людей і 
відчуття важливості справи, яку ви робите, додають нових сил і допомага-

ють у житті. Хай добро, зроблене вами, повертaється до вaс сторицею!

Шановні соціальні працівники  
Білоцерківської ТГ!

Від імені депутатського корпусу та виконавчого комі-
тету Білоцерківської сільської ради поздоровляю вас із 
Днем працівника соціальної сфери. 

Та насамперед хочу подякувати вам за щоденну не-
втомну працю, душевну чуйність, милосердя й сумлінне 
ставлення до своїх обов’язків. Ви приймаєте на себе чужі 
проблеми, біль та розпач, допомагаєте долати життєві 
труднощі, щирим словом, а іноді й просто посмішкою да-
руєте людям надію й упевненість у майбутньому. 

Мабуть, жодна з професій не потребує стільки мо-
ральних сил, самовіддачі, душевного тепла та енергії. 
З нагоди свята бажаю вам терпіння та витримки у не-
легкій роботі, поваги, вдячності, невичерпної енергії та 
наснаги. Хай нагородою за вашу шляхетну працю будуть 
щасливі й радісні очі тих, кого ви підтримали у скрутну 
хвилину. Міцного здоров'я вам і вашим близьким, до-
статку, благополуччя, оптимізму і, звичайно ж, 
миру на землі!

Іван ЛЕЩЕНКО,
Білоцерківський сільський голова.

Оксана КОРДУБАН,
генеральний директор ПП «БіАГР», 

депутат Білоцерківської сільської ради

Віктор КОРДУБАН,
голова ради директорів ПП «БіАГР», 
депутат Полтавської обласної ради.

Донорство завжди було 
проявом людського співчуття, 
подвижництва та альтруїзму, 
адже навіть невелика кількість 
нашої крові здатна врятувати 
чиєсь життя.

Щороку 200 тис. українців по-
требують донорської крові. В умо-
вах війни потреби в крові суттєво 
зросли. Вона необхідна, щоби ряту-
вати поранених захисників, а також 
мирних громадян, які потрапили під 
обстріли ворога. 

25 жовтня у Великій Багачці 
на базі КНП «Великобагачанська 
центральна лікарня» відбувся День 
донора, в ході якого працівники Лу-
бенської станції переливання крові 
взяли кров у 60 донорів та зібрали 
понад 24 л безпечної крові.

До здавання крові долучилися й 
28 працівників ПП  «Білоцерківська 
агропромислова група».

– Насправді охочих здати 
свою кров і підтримати поране-

них захисників було значно біль-
ше, – розповів начальник відділу 
охорони праці та охорони здоров’я 
підприємства Ігор Гнідаш. – Коли 
до нас звернулися працівники Ве-
ликобагачанської ЦЛ, ми провели 
опитування. Відгукнулося близько 
80 чоловік, але в лікарні заявили, 
що потреба менша, вони можуть 
прийняти лише 28. Зі свого боку 
ми узгодили графік роботи до-
норів, надавши вихідний тим, хто 
мав вийти на роботу, й забезпе-
чили підвезення до Великої Бачаки.

Того дня свою кров здавали: Ла-
риса Бровко (цех виробництва плав-
леного сиру), Михайло Клименко 
(технологічний відділ), Віталій Хо-
ролець (юридичний відділ), Ольга 
Хавер і Наталія Самовик (фінансо-
вий відділ), Наталія Іщєнко (адмін-
відділ), Олена Карташова і Кирило 
Чістіков (склад готової продукції), 
Олександр Моргун (відділ постачан-
ня та обліку ТМЦ), Ірина Тимошенко 

(відділ ОЗ та ОП), Олена Моска-
ленко, Валерія  Шарпило, Ганна Ро-
манчук (сирцех), Магдалина Гаври-
люк, Дар’я Рудик, Ірина Овчаренко 
(підрозділ контролю якості), Вален-
тина Костроміна-Лихобаба, Анна 
Писаренко (магазин), Олена Цвіт, 
Наталія Романченко (адміністратив-
но-господарська частина), Руслан 
Лисенко, Володимир Кущ (транс-
портний відділ), Наталія Салахужа-
нова, Оксана Базалук, Володимир 
Боженко, Ольга Артеменко, Світла-
на Шулещенко (цех із виробництва 
масла та напівфабрикатів) та Андрій 
Тарасу (відділ збуту).

Зазвичай Дні донора у Великій 
Багачці відбуваються раз на три мі-
сяці. Однак в умовах повномасштаб-
ної війни назвати захід звичайним 
чи традиційним не можна, адже 
більша частина зібраної крові одра-
зу була спрямована на потреби Пол-
тавського військового госпіталю для 
порятунку важкопоранених воїнів. 

Безпечна кров потрібна меди-
кам і для поповнення резерву до-
норської крові: його використову-
ють для планового лікування хворих 
та екстреної медицини.

– У цей складний час українці 
мають допомагати один одному, 
а особливо – нашим військовим, які 

повсякчас ризикують своїм жит-
тям. Мій син теж на фронті, й 
здати кров – це найменше, що ми 
можемо зробити для захисників 
і захисниць, щоби віддячити їм, – 
заявила Наталія Романченко.

Ніна КОРНІЄНКО.

Донори ПП «Білоцерківська агропромислова група» 
здали кров для хворих та поранених захисників України

Працівники Лубенської станції переливання крові беруть кров у донорів.
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Останнім часом російські агресори 
цілеспрямовано й методично знищують 

українську енергетичну інфраструктуру. Ворог 
прагне поцілити у найуразливіші, найболючіші 
місця, щоб зруйнувати звичну життєдіяльність 
українського суспільства. 

Фахівці припускають, що військові залучають 
до обстрілів енергетиків, які й консультують їх. 
Адже спочатку ракети влучали в електричні під-
станції, які з'єднують різні частини української 
енергосистеми. По деяких із них було випуще-
но до десятка ракет! Вочевидь, ворог прагнув 
розбити систему на частини так, щоб енергія 
не могла переміщуватися між різними регіона-
ми країни для збалансування навантаження. У 
серйозних випадках це може призвести до від-
ключення значної частини енергосистеми.

Та після цього росіяни стали знищува-
ти електростанції. Ці об’єкти більші, їх важче 
вивести з ладу, але ворогові це вдалося. Станом 
на минулий тиждень щонайменше 40% енерге-
тичних потужностей країни пошкоджено, інфор-
мує оператор національної мережі «Укренерго». 

Зменшення потужності підвищує ризик того, 
що під час пікового попиту енергосистема може 
зазнати повсюдних відключень. Через це про-
мислові підприємства неминуче зупиняться. 
Знеструмлення може тривати досить довго, і не-
відомо, чи потім вистачить електроенергії, щоби 
запустити підприємства повторно. 

Раптові зупинки можуть завдати шкоди не 
лише промисловості, а й іншій інфраструктурі. 
Наприклад, тепло- та водопостачання у містах 
теж напряму пов’язане з електрикою. Якщо зне-
струмлення трапиться при мінусовій темпера-
турі, труби можуть промерзнути й  вийти з ладу. 
А це значить, що люди у багатоповерхівках на-
довго залишаться без тепла.

Зменшення потужностей – не єдина пробле-

ма, спричинена російськими обстрілами. Енерге-
тичній системі катастрофічно бракує обладнання. 
З весни західні енергетичні компанії постачають в 
Україну трансформатори, автоматичні вимикачі, 
генератори, кабелі тощо. Долучилися польсь-
кі PGE і Tauron, французька Schneider Electric, 
німецькі EON і 50 Hertz, інші фірми з Фінляндії, 
Литви, Португалії та Америки. Однак порівняно з 
тим, що Росія знищує за один раз, це лише не-
значна частина від потреб. 

У результаті чергового ракетного обстрілу 31 
жовтня половина киян на тривалий час лишила-
ся без струму, 40% – без води. Окремі населені 
пункти України досі не отримують надійного 
електропостачання. А в багатьох регіонах почи-
наючи з 11 жовтня 2022 р. НЕК «Укренерго» вве-
ло графіки аварійних відключень.  

Що це таке, сповна відчули на собі жителі 
Рокити, Говорів, Кравченків та інших навколиш-
ніх сіл. Два тижні тому тут стали раптово вими-
кати електрику, причому на доволі тривалий 
час. Наприклад, 22 жовтня струм зник о 9.20, а 
відновили його лише наступного дня о 6.30. 23 
й 24 жовтня люди були без електрики з 9.00 до 
близько 16.00. 

Обурені жителі Рокити навіть влаштували 
сходку біля приміщення сільради, не знаючи, що 
місцева влада не впливає на ці процеси. Адже 
ні АТ «Полтаваобленерго», ні НЕК «Укренерго» 
не підпорядковуються Білоцерківській сільській 
раді.

На запит редакції до АТ «Полтаватобленер-
го» там пояснили, що відключають споживачів 
вибірково, причому за вимогою диспетчера РДЦ 
Північного регіону НЕК «Укренерго», до якого 
входить наша область. 

– Коли в електромережі виникає критична 
ситуація й від диспетчера Регіонального дис-
петчерського центру Північного регіону НЕК 

«Укренерго» надходить команда розванта-
жити енергосистему на визначену кількість 
кіловат (мегават), основне завдання АТ «Пол-
таваобленерго» – виконати цю команду за 15 
хв. Команда на введення графіків аварійного 
відключення дається у розрізі обсягу наванта-
ження, яке потрібно зняти, а не у розрізі спо-
живачів, яких треба відключити, – поінформу-
вали в пресслужбі підприємства. 

А голова правління НЕК «Укренерго» Воло-
димир Кудрицький під час одного з інтерв'ю так 
пояснив цю проблему. Коли диспетчер Укре-
нерго помічає, що в якомусь окремому регіоні, 
окремому енерговузлі або енергосистемі країни 
загалом немає балансу між виробництвом та 
споживанням електроенергії, він дає коман-
ду швидко відновити його. Місцеві енергетики 
діють негайно: відключають певних споживачів 
від мережі. Графік відключення конкретних спо-
живачів на випадок аварійної ситуації сформо-
вано заздалегідь. 

В. Кудрицький пояснив, що відключення не 
завжди відбуваються за принципом справед-
ливості. За його словами, чим більшим є об’єкт, 

тим вища ймовірність, що його вимкнуть.
Щоб аварійні ситуації виникали рідше, в 

НЕК «Укренерго» вкотре закликали споживачів 
розумно і виважено користуватися електрое-
нергією, зокрема максимально зменшити ви-
користання електроприладів із 7.00 до 22.00. 
В. Кудрицький стверджує, що навіть кілька від-
сотків економії в масштабах країни дозволяють 
збалансувати енергосистему.

У свою чергу заступниця Білоцерківського 
сільського голови С. В. Козаренко нагадала жите-
лям громади, що в Україні триває війна. В окре-
мих регіонах люди по пів року живуть без світла. 
Аварійні відключення на Полтавщині, вочевидь, 
траплятимуться й надалі. Вона закликала людей 
бути готовими до цього. Не допускайте повного 
розрядження батареї телефону, зробіть необхід-
ний запас води, харчів тощо.

– Те, що росіяни вдаються до відверто те-
рористичних актів проти мирного населення, 
свідчить про їхнє безсилля на полі бою. Та, по-
при терор, Україна обов’язково переможе. Ми 
витримаємо всі випробування! Все буде Украї-
на, –  запевняє Світлана Василівна. 

Те, що відключення електро-
енергії по Україні відбуваються 
вкрай нерівномірно, визнали й у 
НЕК «Укренерго». Тож минулого 
тижня Укренерго разом із опера-
торами систем розподілу (обле-
нерго), місцевими органами 
влади, Міністерством енергети-
ки та Офісом президента пра-
цювали над складанням гнучких 
графіків вимушеного обмеження 
електропостачання. 

Начальник Полтавської об-
ласної військової адміністрації 
Дмитро Лунін запевнив, що на 
Полтавщині електроенергію ви-
микатимуть рівномірно, причо-
му на короткий час. 

Ідеться про планові графіки. 
Водночас аварійні відключення 
теж можливі, адже ворог про-
довжує обстріли інфраструктури.

Графік планових вимкнень 
на листопад уже оприлюднено. 
У ньому села Кравченки, Говори, 
Рокита, Партизани, Андрущине 
віднесені до 1-ї черги, села Біло-
церківка, Красногорівка, Бірки, 
Стінки, Вишняківка, Баланди, Ко-
ноплянка, Поділ, Балаклія, Пи-
сарівщина, Колосівка, Герусівка, 
Лугове, Коноплянка, Круча, Дзю-
бівщина – до 2-ї черги. 

Ворог б’є у найуразливіші місця – по енергетиці

Планові відключення в листопаді

Американське видання «The 
Wall Street Journal» оприлюд-
нило прогноз щодо бойових дій 
в Україні найближчим часом. 
Пропонуємо вашій увазі скоро-
чений переклад тексту.

На передовій в Україні обидві 
армії готуються до поганої погоди 
та коротких зимових днів, які впли-
нуть на здоров'я і моральний дух 
військ, знизять ефективність зброї 
та техніки зі збирання розвідданих 
і примножать логістичні труднощі.

«Сухопутна війна взагалі дуже 
складна. Зимова війна є вдвічі 
складнішим викликом», – каже 
експерт Національного інституту 
стратегічних досліджень Микола 
Бєлєсков. – Для проведення велико-
го наступу мінус 15 градусів буде 
проблемою для обох сторін».

Зима вдарить і по тилу. Москва 
розпочала серію атак на українсь-
ку енергетичну інфраструктуру, 
прагнучи підірвати волю українців 
до боротьби. Росія намагається та-
кож перекрити енергопостачання 
до Європи, сподіваючись, що холод 
і дискомфорт, які відчувають там-
тешні виборці, переконають уряди 
зменшити підтримку України.

За словами експерта з сухопут-

ної війни Міжнародного інституту 
стратегічних досліджень Бена Бар-
рі, зимова погода вплине на обидві 
армії і, вочевидь, сповільнить темп 
бойових дій.

Україна звернулася до західних 
партнерів з проханням допомогти 
із зимовим забезпеченням. США 
надали десятки тисяч одиниць спо-
рядження для холодної погоди, зая-
вили в Пентагоні. Ще тисячі одиниць 
відправили Канада, Болгарія та інші 
члени НАТО. До того ж волонтери в 
Києві та інших містах збирають по-
жертви, щоб «зігріти збройні сили».

Росія відправляє на фронт під-
кріплення. Часто це погано під-
готовлені чоловіки, мобілізовані 
наприкінці вересня. Міністерство 
оборони Росії нещодавно опубліку-
вало відео з Путіним в одному з 
тренувальних центрів, де офіцери 
роздають зимове спорядження 
новобранцям. Водночас прокрем-
лівські блогери активізували зби-
рання пожертв для отримання до-
даткового спорядження.

Західні чиновники кажуть, що 
Україна, ймовірно, виявиться кра-
ще оснащеною, ніж росіяни, завдя-
ки західним постачанням. До того 
ж військові ЗСУ краще мотивовані. 
Але будь-який український наступ, 
найпевніше, сповільнять зимові 

умови. Росія, яка, на думку західних 
аналітиків, має мало шансів на про-
сування вперед, має легше завдан-
ня – оборонятися на окупованих 
територіях.

На снігу сліди української тех-
ніки значно помітніші для російсь-
ких безпілотників, що полегшує 
точне визначення місця, куди вона 
перемістилися. До того ж бійцям 
практично не можна розпалювати 
багаття, щоб зігрітися, адже їх легко 
викрити через дим і відсутність ли-
стя на деревах.

«Ми не можемо воювати так, 
як воювали навесні та влітку. Схо-
ватися вже значно важче. Будуть 
розроблені нові стратегії та ме-
тоди, і ми воюватимемо у нових 
умовах», – каже Бєлєсков.

Найскладніші умови будуть у 
листопаді та на початку грудня че-
рез непрохідність доріг на стику се-
зонів. Потім, коли замерзне ґрунт, 
настане легший для пересування 
техніки період, аж поки не розпоч-
неться рання весна.

Росія любить просторікувати, 
що «генерал зима» і його друг «ге-
нерал бруд» допоможуть її армії, 
як це було під час воєн проти армій 
Наполеона і Гітлера. Але цього разу 
саме Росія виступає в ролі окупан-
та. Коли СРСР вторгся в Фінляндію 

у 1939-1940 роках, фінські військові 
були підготовлені до холоду краще, 
ніж радянські загарбники. До того ж 
вони краще знали місцевість. Зреш-
тою радянські втрати у тій війні були 
вдесятеро більші, ніж у фінів.

Водночас зима може створи-
ти певні можливості. Приміром, 
Джордж Вашингтон переломив хід 
Війни за незалежність, коли його 
виснажені сили перетнули скуту 
льодом річку Делавер під час хур-

товини у різдвяну ніч 1776 року і 
здійснили наступного дня успішну 
несподівану атаку на гессенських 
найманців під Трентоном.

Командир батальйону 
«Дніпро-1»Національної гвардії 
України Юрій Береза каже, що 
обидві армії матимуть проблеми, 
коли температура впаде і земля 
замерзне, але вважає, що росіяни 
постраждають більше.

Зима на фронті: чого очікувати
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В Україні 
цифровізують 

низку соцпослуг
Із перших днів широкомасштаб-

ної війни в Україні відбулося 
різке зростання кількості внутрішньо 
переміщених осіб. Виникли черги в 
управліннях соціального захисту на-
селення та ЦНАПах. У Міністерстві 
соціальної політики України зазна-
чають: інфраструктура в них не була 
готова до такого навантаження. Щоб 
вирішити проблему, в міністерстві 
пішли шляхом цифровізації низки 
послуг. Зокрема дозволили ВПО 
реєструватися онлайн.

Однак постраждали від війни не 
лише внутрішньо переміщені особи. 
Чимало українців залишилися без 
роботи або їхній дохід суттєво впав. 
Мільйони людей потребували додат-
кової допомоги. 

Як розповів заступник глави Мін-
соцполітики Костянтин Кошеленко, 
спочатку вирішили залучити у пар-
тнери бізнес і міжнародні організації 
та створити платформу «Допомога 
онлайн». Таким чином люди в ба-
гатьох країнах мали можливість до-
помогти онлайн українцям. На сьо-
годні від благодійників зі всього світу 
надійшло близько 2 млн 300 тис. гри-
вень допомоги.

Крім того, через платформу мож-
на отримати допомогу від держави 
та грошову допомогу від міжнарод-
них організацій. Останній напрям 
з’явився на платформі єДопомога 31 
травня. Це систематизувало виплату 
коштів від міжнародних організа-
цій та унеможливило дублювання 
виплат, а людям дало зручну мож-
ливість заповнити анкету-заяву на 
таку підтримку онлайн.

Відтоді надійшло понад 10 млн 
заяв. На сьогодні приймання заяв на 
грошову допомогу від міжнародних 
організацій припинено. У Мінсоц-
політики сподіваються, що найближ-
сим часом удасться залучити інші 
міжнародні організації, й працюють у 
цьому напрямку. І, звісно, продовжу-
ють цифровізовувати сервіси, зокре-
ма для ВПО. 

К. Кошеленко заявляє: зовсім ско-
ро українці зможуть онлайн знятися 
з обліку ВПО або змінити місце про-
живання.

Ще один виклик війни – багато 
дітей залишилося без батьківської 
опіки. Найближчим часом усі скла-
дові послуги усиновлення дитини 
теж будуть доступні онлайн.  

Крім того, завдяки впроваджен-
ню Єдиної інформаційної системи 
соціальної сфери (ЄІССС) по всій те-
риторії України цифровізують оформ-
лення шести видів «найпопулярні-
ших» державних допомог: допомогу 
малозабезпеченим сім’ям; допомогу 
на дітей одиноким матерям; допом-
огу особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю; допомогу на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклу-
вання; допомогу при усиновлені ди-
тини та допомогу особі, яка доглядає 
за хворою дитиною.

Шеринг у Дії
Начальник Полтавської ОВА 

Д. Лунін повідомив, що спільно з 
Мінцифри в усіх комунальних закла-
дах охорони здоров’я Полтавщини 
працює шеринг документів через 
мобільний застосунок Дія. Шеринг – 
це передавання копій документів за 
допомогою мобільного застосунку.

Ми поцікавилися в директор-
ки КНП «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги Білоцерківсь-
кої сільської ради» М. С. Яремко, чи 
можуть жителі громади скористатися 
цим зручним сервісом, і вона під-
твердила: на платформі Дія вже ство-
рений QR-код закладу, тож потреби 
робити ксерокопії документів немає.

Оголошення про початок громадських слухань 
проєктів державного планування і звітів про стратегічну екологічну оцінку

Для обговорення громаді надається проєкт «Генеральний план та план зонування території с.Білоцерківка Миргородського райо-
ну Полтавської області», «Генеральний план та план зонування території с. Коноплянка Миргородського району Полтавської області» 
та 5 детальних планів територій, розташованих за межами населених пунктів, у адміністративних межах Білоцерківської територіаль-
ної громади Миргородського району Полтавської області,  для розташування виробничих сільськогосподарських підприємств.

Проєкти містобудівної документації розроблені на підставі відповідних рішень сесії виконавчого комітету Білоцерківської сільсь-
кої ради Миргородського району Полтавської області. 

Розробник – ФОП Кіріченко А. А.
У супроводі для громадських слухань надаються звіти про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації, що відіграють 

роль у забезпечені ефективності системи СЕО в цілому, у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 
З матеріалами проєктів державного планування і звітів про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитися в Білоцерківсь-

кій сільський раді Миргородського району Полтавської області та на сайті Білоцерківської об’єднаної територіальної громади 
http://biloteg.org.ua. Строк подання пропозицій та зауважень до проєкту – 1 місяць із дня виходу оголошення.

Місце проведення громадських слухань – с. Білоцерківка Миргородського району Полтавської області, 10 листопада 2022 року  
об 11 годині.

Пропозиції та зауваження подавати до Білоцерківської сільської ради за адресою: 38340, Полтавська обл., Миргородський р-н, 
с. Білоцерківка, вул. Першотравнева, буд. 9, тел. 05345-94342.

Зверніть увагу

Є на землі професії, непомітні на перший 
погляд, але вкрай важливі для суспільства. 
Серед них – і професія соціального працівника. 
До неї немає такого трепетного ставлення 
як до педагогів чи медиків. Однак соціальний 
працівник самовіддано допомагає людям у 
найважчі моменти їхнього життя, підтри-
мує і фізично, й морально. Без перебільшення, 
це справжній рятівник у скрутну хвилину. 

Від 1999 року в Україні у першу неділю листо-
пада відзначають День працівника соціальної 
сфери. Цього року це професійне свято припадає 
на 6 листопада. Напередодні ми зустрілися з ди-
ректоркою комунальної установи «Центр надан-
ня соціальних послуг Білоцерківської сільської 
ради» Алою Василівною Коваленко й попросили 
розповісти про роботу центру.

Та спочатку – кілька слів про саму Аллу Ва-
силівну. Вона очолила центр 2 вересня 2021 
року. До цього була начальником відділу веден-
ня Державного реєстру виборців Великобага-
чанської РДА. Відповідальна, сумлінна, уважна 
до дрібниць, вона за натурою співчутлива, ми-
лосердна і добра жінка. Раніше (хоча й недовго) 
А. В. Коваленко працювала у центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Великобагачансь-
кої РДА, тож соціальна сфера не стала чимось но-
вим у її житті. Навпаки, зізнається жінка, одразу 
відчула себе на своєму місці.

Соціальний робітник – зв'язок  
зі світом для самотніх людей

– Центр надання соціальних послуг Білоцер-
ківської сільської ради налічує 24 працівників, – 
розповідає Алла Василівна. – Це директор, бух-
галтер, двоє фахівців із соціальної роботи, водій 
та 19 соціальних робітників, які безпосередньо 
обслуговують самотніх непрацездатних жителів 
громади. Певно, кожен бачив, як вулицею мчить 
на обвішаному торбами велосипеді жіночка. Це 
соціальний робітник поспішає до своїх підопіч-
них, щоб приготувати їсти, попоратися по госпо-
дарству, зрештою, розрадити добрим словом 
самотніх літніх людей. А ті чекають на неї, як на 
єдиний зв'язок із навколишнім світом, як на янго-
ла, який дарує опіку, спілкування, відчуття, що ти 
ще комусь потрібен…

– А скільки людей обслуговує центр? 
– Якщо брати до уваги тільки самотніх не-

працездатних громадян, яких удома відвідують 
соціальні робітники, то на сьогодні це понад 130 
осіб. Але ця цифра змінна. Люди не живуть віч-
но, вони старіють, хворіють, помирають. До речі, 
проводжати в останню путь самотніх людей до-
водиться соціальним робітникам. Цей сумний 
обов’язок – чи не найтяжчий у нашій роботі, мо-
рально сприйняти його украй важко... Тим часом 
інші жителі громади досягають поважного віку й 
стають на облік. Серед внутрішньо переміщених 
осіб, які знайшли у Білоцерківській ТГ тимчасо-
вий прихисток, теж були громадяни, які потребу-
вали догляду з боку соціальних робітників. На 
сьогодні таких лишилося двоє, обоє проживають 
у с. Корнієнки, їх обслуговує Світлана Степанівна 
Мостова. 

Принагідно зазначу, що ми обслуговуємо не 
лише самотніх непрацездатних жителів грома-
ди, а й тих літніх людей, у кого є діти. Якщо діти 
живуть далеко й не можуть навідувати батьків, у 
такому випадку наш центр надає послуги на під-
ставі договору на платній основі. Однак плата ця 
невисока, й часто соціальні робітники надають 
значно більше послуг, ніж зазначено в договорі. 
Ну як можна не купити ліків чи не нарубати дров 
літній людині тільки тому, що це не закріплено на 
папері? 

Але ж догляд за непрацездатними громадя-
нами – не єдина функція нашого центру. У нас ще 
є відділення надання натуральної, грошової до-
помоги та соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю, яке своїми послугами охоплює велику 
кількість жителів громади та внутрішньо перемі-
щених осіб. Крім того, є пункт надання засобів 
реабілітації, працює соціальне таксі…

Соціальне таксі  
й засоби реабілітації

– Якщо можна, розкажіть докладніше про 
роботу кожного підрозділу. 

– Почну, напевно, із роботи соціального таксі. 
Ще на початку 2019 року в Білоцерківській гро-
маді з’явився прекрасний мікроавтобус «Пежо», 
переобладнаний для перевезення осіб із обме-
женими фізичними можливостями. Авто має 
дуже зручний підйомник із пультом управління, 
що дозволяє людям на візках самостійно (при-
чому дуже швидко) заїхати в салон. Тут можуть 
розміститися три візки, для одного є спеціальні 
кріплення, а також є поручні, щоб триматися ін-
шим візочникам, і місця для супроводжуючих. 

Важко порахувати, скільки жителів нашої гро-
мади скористалося соціальним таксі за майже 
4 роки його діяльності. Люди з інвалідністю (а 
таких у нашій громаді майже 200 осіб) замовля-
ють соціальне таксі, щоб дістатися до лікаря або, 
скажімо, на вакцинацію, звернутися в банк чи 
держустанову тощо. Соціальне таксі безоплатне, 
тільки треба заздалегідь звернутися в наш центр 
та домовитися про час і маршрут поїздки. Є в нас і 
двоє постійних «пасажирів», це хворі з нирковою 
недостатністю, яких водій Іван Григорович Нечай 
безвідмовно тричі на тиждень возить у Полтаву 

для проходження процедури гемодіалізу. 
Соціальну сферу часто називають мірилом 

гуманності та порядності у суспільстві. І це справ-
ді так, бо наш автомобіль, без перебільшення, 
рятує людські життя. Чи змогли б хворі люди 
отримувати необхідну медичну допомогу, якби 
сільська рада свого часу не подбала про таку со-
ціальну послугу, не закупила би цей автомобіль? 

Велика подяка сільській раді й за забезпечен-
ня нашого центру засобами реабілітації. У нас є 
візки, ходунки, ціпки, милиці, стільці приліжкові. 
Минулого місяця вдалося закупити 6 нових ходу-
нків.

Потреба у таких засобах є, але вони дорогі, 
й далеко не кожна родина може їх самостійно 
придбати. Ми ж безкоштовно надаємо засоби 
реабілітації в тимчасове користування жителям 
громади. 

Періодично наша громада отримує різно-
манітну гуманітарну допомогу, здебільшого про-
дукти харчування. Інколи гуманітарна допомога 
призначена лише для внутрішньо переміщених 
осіб, інколи – й для певних категорій жителів 
нашої громади. Працівники нашого центру об-
ліковують цю допомогу й роздають зазначеним 
категоріям громадян. Якщо є можливість чимось 
допомогти людям, то ми це обов’язково робимо. 
Як на мене, допомагати людям – це найприємні-
ше у нашій роботі. Найтяжче, коли не можеш до-
помогти, адже є речі, на які неможливо вплину-
ти. Дуже боляче, коли бачиш невиліковно хвору 
людину або дитину з інвалідністю... 

Робота з сім’ями
– У нашій громаді не бракує сімей, які опини-

лися в складних життєвих обставинах, – продов-
жує свою розповідь директорка центру. – Коли ми 
дізнаємося про такі родини від сусідів, учителів, 
працівників служби у справах дітей тощо, то од-
разу перевіряємо й за потреби беремо їх на облік. 
Складаємо план соціального супроводу й працює-
мо відповідно до нього. Одне слово, постійно три-
маємо такі сім’ї на контролі, й лише коли складні 
життєві обставини усунені, знімаємо з обліку. 

– Це, певно, багатодітні родини, де батьки 
не працюють і зловживають спиртним?

– У складні життєві ситуації потрапляють не 
лише ті, хто зловживає алкоголем. У нашому 
суспільстві склалися певні стереотипи, і один із 
них – що соціальні служби допомагають лише 
«неблагополучним» категоріям громадян. А тому 
люди не хочуть звертатися по допомогу, щоби 
ніхто не подумав, що в них проблеми. Стереоти-
пи треба долати. Не соромно звернутися за до-
помогою, якщо є така можливість, треба завжди 
звертатися й користуватися нею. 

Основна причина проблем (а це здебільшого 
матеріальні труднощі, неможливість належним 
чином утримувати дітей) – відсутність доходів. Є 
родини, в яких виникли борги, й вони тривалий 
час не можуть їх погасити. Крім того, не бракує 
людей, які не знають про свої права та можли-
вості. Наприклад, не можуть самостійно оформи-
ти документи й отримати матеріальну допомогу 
від держави. Тож працівники нашого центру до-
помагають їм у цьому.

У нас є молода жінка, яка свого часу росла без 
батьків, виховувалася в інтернаті, а потім народи-

ла чотирьох дітей. Вона постійно потребує роз’яс-
нень, причому не лише щодо державної допомо-
ги, а й щодо догляду за дітьми, їхнього виховання. 
Звичайно, неналежне виховання спостерігаємо і 
в тих сім’ях, де батьки зловживають спиртним. 

Наше основне завдання – виявити проблему 
на ранньому етапі й не допустити ситуацію, коли 
допомогти вже неможливо. Тому нам потрібно, 
щоб сусіди повідомляли про сім’ї, які потребують 
підтримки. Зараз такий зв’язок у нас налагодже-
но добре.  

– Після того, як Білоцерківська ТГ прийня-
ла близько тисячі ВПО, роботи, певно, побіль-
шало…

– Безперечно. Зараз у нас на обліку перебу-
ває близько 540 ВПО. Деякі родини ВПО вже виї-
хали за межі нашої громади, але ще не знялися 
з обліку. Отже, можуть повернутися, ми постійно 
телефонуємо їм, тримаємо ситуацію на контролі.

Замість післямови
– Чи стикалися Ви з проблемою «вигоран-

ня», властивою людям, які вкладають душу у 
свою роботу?

– Певно, у кожного бувають хвилини відчаю, 
коли опускаються руки й хочеться покинути все, 
піти в якусь іншу сферу. Мені завжди хочеться 
зробити більше, але нерідко впираюся в стелю 
своїх можливостей. От тоді здається, що емоцій-
но не витягну. Та коли відчуваю підтримку колег, 
розумію, що невирішені проблеми нікуди не 
дінуться. Але хтось же має допомагати людям...

Користуючись нагодою, хотіла би подякувати 
фахівцям із соціальної роботи Світлані Григорівні 
Борблик та Марині Володимирівні Ісаєнко, бух-
галтеру Оксані Борисівні Корчагіній, водію Іванові 
Григоровичу Нечаю за професійність і сумлінність 
у роботі, за постійну підтримку, безвідмовність, 
доброту й людяність. 

Окрема подяка – соціальним робітникам 
центру Олені Миколаївні Кривошті, Світлані Ми-
колаївні Кібальник, Ганні Іванівні Назаренко, 
Ользі Федорівні Саусі, Наталії Миколаївні Штом-
пель, Катерині Олександрівні Даценко, Тетяні Ва-
силівні Тривайло, Наталії Миколаївні Манашиній, 
Інні Олексіївні Каленіченко, Марії Олександрівні 
Петелько, Світлані Миколаївні Літвіновій, Марії 
Миколаївні Саєнко, Надії Валентинівні Крипак, 
Ірині Миколаївні Котлярчук, Валентині Василівні 
Ворожбит, Валентині Іванівні Шевченко, Лідії 
Василівні Полтавець, Надії Ярославівні Жилен-
ко, Світлані Степанівні Мостовій. Їм доводиться 
щодня за будь-якої погоди долати десятки кіло-
метрів, переносити десятки, а то й сотні кіло-
грамів вантажів, виконувати різноманітну роботу 
у своїх підопічних удома, на подвір’ї й городі, та 
головне – вислуховувати скарги, нарікання, й при 
цьому співчувати, розраджувати, вселяти надію. 

Соціальні робітники обслуговують від 6 до 10 
непрацездатних громадян, причому ця кількість 
залежить від ступеню рухомості підопічних: ко-
мусь достатньо купити й принести харчі та при-
брати в хаті, а когось треба помити, перевдягти, 
приготувати їсти і погодувати. Така щоденна ро-
бота вимагає величезної витримки, справжньої 
людяності та безмежної доброти. Спасибі, ша-
новні колеги, вам за це. Зі святом! 

Спілкувалася Зінаїда МАТЯШОВА.

Алла Коваленко: «Соціальна сфера – мірило 
гуманності та моральності у суспільстві»

Директорка КУ «Центр надання соціальних послуг 
Білоцерківської сільської ради» А. В. Коваленко.

Допомога, яка нещодавно надійшла в нашу громаду 
від Благодійного фонду Олександра Трухіна.
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Періоди негараздів та суспільних ката-
клізмів неминуче стають для кожного із 
нас перевіркою на патріотизм, силу духу, 
людяність та професійність.  

Нинішня війна в Україні – не виняток. 
Працювати в надскладних умовах, постій-
но долати труднощі вдається не кожному. Та 
справжніх професіоналів труднощі не ляка-
ють. Навпаки, ті виявляють дивовижну ви-
нахідливість, ініціативу, творчість.

На культурному фронті
Працівники культури Білоцерківської 

громади з перших днів повномасштабного 
вторгнення рф в Україну відкрили свій «куль-
турний фронт» та активно діють.

– Дехто цілком серйозно вважає, що під 
час війни концерти й усі культурно-масові 
заходи не на часі. Мабуть, вони сприймають 
будь-які культурницькі події лише як розва-
гу, – говорить завідувачка сектору культури, 
туризму і охорони культурної спадщини ви-
конавчого комітету Білоцерківської сільської 
ради Н. А. Лук’янець. – Насправді культура 
відіграє в житті суспільства значно ширшу 
(і набагато важливішу) роль. Вона живить 
нашу духовність, формує патріотичні по-
чуття, зокрема дозволяє ідентифікувати 
себе як частину народу.

Війна, яку розв’язала росія проти нашо-
го народу, не зводиться лише до загарбан-
ня територій. Ворог руйнує музеї, театри 
й бібліотеки, викрадає мистецькі цінності, 
поширює пропаганду. Його кінцева мета – 
знищення української нації, її мови, традицій, 
культури, ідентичності.

Наталія Андріївна додає, що війна 
особисто зачепила багатьох працівників куль-
тури нашої громади. Служив у Територіальній 
обороні, а тепер воює на передовій завідувач 
Колосівського клубу Микола Іванович Требух. 
Боронять країну чоловіки, сини, інші родичі 
багатьох культпрацівників та артистів-ама-
торів. Поки рідні воюють, вони своїм талан-
том морально підтримують земляків.

– Культура і мистецтво об’єднують лю-
дей навколо спільних цінностей, служать 
дієвим засобом відволіктися від сумного й 
подолати стрес, – говорить Н. А. Лук’янець. 
– Сьогодні культпрацівники громади подво-
юють свої зусилля: крім виконання своїх 
основних обов’язків вони беруть активну 
участь у волонтерській діяльності.

Моя співрозмовниця згадує, як усі праців-
ники культури на початку війни зносили теплі 
речі й харчі для внутрішньо переміщених осіб, 
збирали кошти, щоб допомогти Ковалівсько-
му екопарку. У вересні колективи Білоцер-
ківського СБК і Білоцерківського ліцею спільно 
організували масштабну акцію «Підтримаємо. 
Допоможемо. Переможемо!», в ході якої вда-
лося зібрати понад 20 тис. грн на протез для 
захисника України Дениса Чепракова. 

– Практично всі осередки культури пере-
творилися на своєрідні центри гуманітар-
ної допомоги, куди звертаються внутріш-
ньо переміщені особи та малозабезпечені  
громадяни, – продовжує Н. А. Лук’янець. 
– Разом із соцпрацівниками культпрацівни-
ки видають їм отриману від благодійників 
допомогу. Не зайве наголосити, що будин-

ки культури й клуби в багатьох населених 
пунктах стали місцями для цивільного захи-
сту громадян. Так, облаштовано укриття 
в закладах культури Білоцерківки, Балаклії, 
Огирівки. На черзі – облаштування повноцін-
ного укриття в Подільському СБК. 

Ми вдячні сільській раді й особисто Біло-
церківському сільському голові І. В. Лещенку, 
які завжди підтримують галузь культури.

Перемоги вражають
Війна не звільняє культпрацівників від їх-

нього основного обов’язку: вони, як і раніше, 
організовують масові культурно-виховні захо-
ди, керують самодіяльними колективами, за-
лучають артистів-аматорів до участі у фести-
валях, конкурсах.

– Переважна більшість артистів-ама-
торів, як і раніше, відвідують свої творчі 
колективи, виступають на концертах, бе-
руть участь у різноманітних конкурсах і, 
що особливо приємно, здобувають призові 
місця, – інформує завідувачка сектору куль-
тури. – Навіть учасник дуету «Верес» Леонід 
Недоїдок, який пішов захищати Батьківщи-
ну, думками в тут, із нами. Особисто була 
свідком, як він телефонував працівникам 
Огирівського СБК, й вони вмикали йому запис 
концертів.

Здобутки артистів нашої громади приєм-
но вражають. Так, на початку цього року на-
родний аматорський фольклорний ансамбль 
«Горлиця» Красногорівського СБК брав участь 
у Національному марафоні обрядових пісень і 
здобув Диплом лауреата І премії. Автентичний 
спів учасниць красногорівського ансамблю 
підкорив і журі ІІІ Міжнародного фестива-
лю-конкурсу «Веселкова мрія» (липень 2022 
року): на ньому «Горлиця» отримала гран-прі.

За участь у Другому Всеукраїнському 
вокальному конкурсі «Світ дитинства» (він 
відбувся в лютому 2022 року) вокальний ан-
самбль «Перлинка» Рокитянського СБК був 
нагороджений дипломом ІІ ступеня, а во-
калістка Юлія Перехрист – дипломом І сту-
пеня. У червні Юлія й вокальне тріо «Лада», 
учасницею якого вона є, взяли участь у Дис-

танційному українсько-польському чемпіонаті 
мистецтв «Гаряче літо без кордонів». І Ю. Пе-
рехрист, і тріо отримали дипломи І ступеня.

Обласний огляд-конкурс родинних та 
сімейних ансамблів «Роде наш красний» 
(травень 2022 року) став помітною подією в 
культурному житті області. За участь у ньому 
танцювальний колектив «Кумоньки» Біло-
церківського СБК нагороджено дипломом 
І ступеня, а дует у складі Катерини та Богда-
на Мелексенків та дует «Подільські Солохи» 
(Подільський СБК) – грамотами. 

– У вересні творчі колективи нашої гро-
мади брали участь в обласному огляді-кон-
курсі культурно-мистецьких заходів з 
патріотичного виховання «Україна – ко-
лиска нації», ХІІI регіональному фестивалі 
народної творчості «Омельницьке роз-
маїття», обласному огляді-конкурсі «Обря-
дове намисто Полтавщини».  У жовтні – у 
Відкритому регіональному конкурсі дуетів, 
тріо, квартетів та вокальних ансамблів 
«Осіннє золото», Всеукраїнському конкурсі 
вокалістів та читців «Крилата мить», Дру-
гому дистанційному Міжнародному осінньо-
му багатожанровому українсько-польському 
чемпіонаті мистецтв «Gold art fest» («Золо-
тий арт фест»), Міжнародному двотурово-
му конкурсі мистецтв «Марафон талантів» 
(м. Відень, Австрія), – інформує Наталія 
Андріївна. –  Крім того, троє читців-гумо-
ристів – Катерина Шарай (Білоцерківський 
СБК), Ніна Ємець (Попівський СК) та Володи-
мир Лукаш (Огирівський СК) – виступили на  
обласному конкурсі читців-гумористів. Ре-
зультатів поки що немає, та я сподіваюся, 
що виступи наших талановитих земляків 
будуть належно оцінені.

Культура – запорука миру
На 9 листопада припадає Всеукраїнсь-

кий день працівників культури та майстрів 
народного мистецтва. Моя співрозмовниця 
пригадує, що раніше це свято відзначали 23 
березня, однак від 2014 року святкують разом 
із Днем української писемності та мови. Такий 
збіг невипадковий, адже працівники культури 

та аматори вносять вагомий внесок у відрод-
ження української національної культури.

– Попри те, що працівники КЗ «Бібліо-
тека Білоцерківської ОГ» мають своє окре-
ме професійне свято – Всеукраїнський день 
бібліотек (30 вересня), вони теж вважають 
себе частиною нашої дружної родини біло-
церківських культпрацівників. Тому хотілося 
б відзначити і їхні здобутки в залученні жи-
телів громади до участі в конкурсах, – про-
довжує розмову Н. А. Лук’янець.

Вона розповідає: у січні цього року читачі 
Попівської та Подільської сільських бібліо-
тек-філій брали участь у Всеукраїнському кон-
курсі плакатів «Майбутнє планети у наших ру-
ках», присвяченому Всесвітньому дню Землі. 
Практично всі бібліотеки громади долучили-
ся до Всеукраїнського конкурсу із правового 
просвітництва «Конституція для всіх: і вели-
ких, і малих». Маємо й лауреата. Це Даценко 
Оля (Подільська СБФ). Методист КЗ «Бібліоте-
ка Білоцерківської ОГ» Тетяна Кравчун брала 
участь у обласному конкурсі серед праців-
ників бібліотек «Мислити глобально – діяти 
локально». А читачі цього закладу змагались 
у Всеукраїнському літературному конкурсі ім. 
Олени Теліги та Олега Ольжича і Всеукраїнсь-
кому конкурсі «Лідер читання». Активна чи-
тачка Подільської СБФ Світлана Молдавчук 
перемогла в першому турі обласного етапу 
Всеукраїнського дитячого літературного кон-
курсу «Творчі канікули».

– Коли люди багато читають, знають 
та цінують культуру й традиції свого наро-
ду, вони залюбки вивчають культурні над-
бання інших народів і таким чином стають 
толерантнішими, –  підсумовує Н. А. Лук’я-
нець. – Виходить, війна й культура несумісні, 
адже високий рівень духовності в суспільстві 
– це запорука миру. Користуючись нагодою, 
вітаю колег та артистів-аматорів із про-
фесійним святом. Переконана: ви – най-
кращі! Бажаю всім миру, міцного здоров’я, 
невичерпної енергії, втілення всіх творчих 
задумів та всього, всього найкращого.

Зінаїда МАТЯШОВА.
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27 жовтня 2022 року в Білоцерківсь-
кому СБК в урочистій обстановці наго-
родили переможців конкурсу «Шкіль-
ний громадський бюджет». 

Готувати проєкти учнівські команди розпо-
чали ще до війни. Саме під час їх написання, 
об'єднавшись, діти навчилися насамперед 
правильно писати проєкти, а також складати 
кошторис, визначати пріоритетні напрямки  
та інше. 

З початком війни питання ШГБ стало на па-

узу і подальша доля проєктів була невідома. 
Проте, враховуючи складну ситуацію в нашій 
країні, партнери зі швейцарсько-українського 
проєкту DECIDE прийняли рішення продовжи-

ти розпочату справу. Усі разом пройшли етап 
голосування та підбиття підсумків. 

На урочистості з нагоди вручення сер-
тифікатів переможцям зібралися представни-
ки Білоцерківської сільської ради й закладів 
освіти громади, а партнери від DECIDE долу-
чилися до заходу в онлайн форматі.

Вітальні слова із врученням сертифікатів 
звучали від сільського голови Івана Лещенка, 
менеджерки проєкту DECIDE Валентини Пол-
торак.

У категорії «Створення нового освітнього 
простору в школі та громаді» нагороджені:

Мостовівщинська гімназія та проєкт-пере-
можець під №1 «Створення мобільного кіно-
театру для учнів Мостовівщинської гімназії»;

Красногорівський ліцей та проєкт №6 
«Створення сучасної студії української мови 
та літератури у Красногорівському ліцеї»;

Рокитянський ліцей та проєкт №10 «Су-
часна хімічна лабораторія у Рокитянському 
ліцеї».

У категорії «Фізична культура, спорт, 
здоров’я» сертифікати отримали:

Білоцерківський ліцей та проєкт-перемо-
жець №18 «Клуб екодозвілля «ІNTERMEZZO» 
Білоцерківського ліцею»;

Подільська гімназія та проєкт №20 
«Облаштування тренажерно-спортивного 
комплексу «Спорт для всіх» у Подільській гім-
назії».

У категорії «Інноваційні технології» пе-
реможцями стали:

Попівська гімназія та проєкт-переможець 
№7 «Створення Центру цифрових освітніх 
технологій на базі Попівської гімназії»;

Бірківська гімназія та проєкт №16 «Ство-
рення коворкінг-центру з використанням 
сучасних освітніх технологій для Бірківської 
гімназії»;

Балакліївська гімназія та проєкт №22 

«Створення сучасної наукової лабораторії 
природничих наук на базі Балакліївської гім-
назії».

Під час урочистостей відзначили й учи-
телів, які в минулому навчальному році піло-
тували КЗВ «Навчаємось жити у громаді» на 
базі Білоцерківського та Рокитянського ліцею 
– Тетяну Бірук та Віктора Тура. Результатом 
успішного впровадження курсу стали підго-
товка соціальних міні-проєктів «Крута зона 
відпочинку» та «Зона відпочинку», розробле-
них учнями цих закладів.

Завершальний етап – етап реалізації. Зро-
зуміло, що однією із умов реалізації проєк-
тів є співфінансування. Бюджет ШГБ загалом 
складає 786 тис. грн, з них  236 тис. виділяє 
Білоцерківська сільська рада, 550 тис. грн – це 
грантові кошти від швейцарських партнерів. 
Бюджет на реалізацію соціальних проєк-
тів, підготовлених у межах пілотування КЗВ 
«Навчаємось жити у громаді», становить 21 
тис. грн, з них: 6 тис. грн – з місцевого бюд-
жету та 15 тис. грн – грантові кошти від швей-
царських партнерів. Варто зазначити, що ці 
кошти є цільовими і не передбачають інше 
призначення.

Подяками від швейцарсько-українського 
проєкту DECIDE за участь в організації голо-
сування за проєкти, ініційовані школярами в 
межах ініціативи Громадський бюджет на ди-
тячі мрії нагороджені Олександр Крилевець 
та Аліна Чорнуха.

Освітянська спільнота щиро дякує партне-
рам зі швейцарсько-українського проєкту 
DECIDE, керівництву громади, працівникам 
відділу освіти – за те, що, попри війну, все ж 
підтримали дітей заради їхнього майбутнього.

Людмила ЯКИМЕНКО, 
начальник відділу освіти, молоді та спорту.

Підтримали дітей, попри війну

Культура живить духовність і патріотизм 

Учасники заходу разом сфотографувалися на згадку про подію.

Працівники культури Білоцерківської ТГ з перших днів війни відкрили свій «культурний фронт».

Завідувачка сектору культури, туризму і охоро-
ни культурної спадщини виконавчого комітету 
Білоцерківської сільської ради Н. А. Лук’янець.


