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21 грудня 2022 року відбу-
лося засідання 19 сесії Біло-
церківської сільської ради, на 
якому депутати ухвалили 
бюджет територіальної гро-
мади на 2023 рік. 

Цей документ передбачає зба-
лансований кошторис громади у 
сумі 50 млн 236 тис. гривень, із 
них 49475000 грн – це власні дохо-
ди громади. Ця сума дещо менша 
у порівнянні з попереднім роком і 
становить 85% від затвердженого 
обсягу на 2022 рік. 

Зменшення обсягу доходів 
до бюджету пов’язане зі знижен-
ням рівня ділової активності під-
приємств, зменшенням купівельної 
спроможності населення, «замо-
рожуванням» рівня мінімальної за-
робітної плати внаслідок повномас-
штабного вторгнення рф в Україну.

При розрахунку дохідної части-
ни бюджету було враховано поло-
ження Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2023 рік» та 
зміни в податковому законодавстві 
України внаслідок введення воєнно-
го стану.

Дохідна частина бюджету ста-
новить 49475000 гривень власних 
доходів громади та 761000 гривень 
субвенцій із державного та облас-
ного бюджетів. 

У бюджеті не було враховано 
освітню субвенцію з державного 
бюджету, оскільки цього року за-
гальну суму субвенції між бюджета-
ми громад має розподілити Кабмін, 
але станом на дату проведення сесії 
такої постанови не було прийнято.

Основним джерелом наповнен-
ня бюджету передбачений податок 
на доходи фізичних осіб у сумі май-
же 35 млн грн, що становить 85% 
від запланованих надходжень цього 
податку за 2022 рік. 

Найбільшими платниками 
ПДФО у 2023 році, як і в попередні 
роки, залишаться ПП «Біагр», ТОВ 
«Білагро» та ПА «Агроінвест», які 
сукупно сплачують 73% цього виду 
надходжень. 

На зменшення надходжень 
податку на доходи фізичних осіб 
2023 року крім воєнного стану та-
кож вплинуло проведення реор-
ганізації в АТ «Полтаваобленерго»: 

приєднання Красногорівської філії 
до Миргородської. Тож у результаті 
податок на доходи працівників цієї 
філії не надходитиме до бюджету 
нашої громади, а поповнюватиме 
бюджет Миргородської.

Ухвалено бюджет Білоцерківської громади 
на 2023 рік: що очікувати

До новорічно-різдвяних свят культпрацівники 
й артисти-аматори підготували концерти онлайн

Спочатку пандемія коронавірусу, а згодом 
війна поставили на паузу проведення куль-
турно-масових заходів у нашій громаді. Для 
багатьох пересічних громадян, які залюбки 
відвідували величні концерти й видовищні 
розважальні заходи, що завжди відбувалися на 
високому професійному рівні, це стало неаби-
якою втратою в їхньому повсякденному житті. 
Та ще більшу духовну порожнечу відчули культ-
працівники й артисти-аматори, для яких мож-
ливість дарувати своє мистецтво землякам і 
постійний зв'язок із глядачами були чи найваж-
ливішою життєвою потребою.

На щастя, на допомогу прийшли сучасні 
новітні технології, тож свої виступи самодіяльні 
артисти знімають на відео й демонструють гля-
дачам за допомогою мережі Інтернет.

Майже всі клубні заклади нашої грома-
ди до Новорічно-різдвяних свят підготували й 
розмістили на Youtube-каналі музичні вітання 
для своїх земляків. Виступи улюбленців пу-
бліки – солістів-вокалістів та знаних творчих 

Депутати за роботою

Пропозиції щодо бюджету озвучує 
начальник фінансового відділу 
А. М. Ганнущенко

На початку засідання присутні на сесії хвилиною 
мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв

колективів – стали справжнім по-
дарунком для поціновувачів ми-
стецтва. Не зайве наголосити, що 
низка фольклорних колективів 
(зокрема народний фольклорний 
ансамбль «Яснозір’я», народний 
фольклорний ансамбль «Горлиця», 
вокальний ансамбль «Струмочок») 
постійно збирають та пропагують 
старовинні пісні й народні традиції. 
Тож майстерно виконані ними різ-
двяні колядки подарували глядачам 
неабияку насолоду та святковий на-
стрій.

Принагідно зазначимо, що деякі 
керівники клубних закладів на своїх 
сторінках у соцмережах розмістили 
минулорічні відеокліпи та пригада-
ли, як їх знімали. Тоді на українській 

землі не гриміли вибухи, не гину-
ли люди, а над головами синіло 
блакиттю мирне небо… «Приємні 
спогади... Дай Боже, щоб ми як-
найшвидше повернулися до нор-
мального життя! Дякуємо нашим 
ЗСУ! Усе буде Україна!», –  написала 
директорка Красногорівського СБК 
Тетяна Іващенко.

До речі, святкові заходи відбува-
лися не лише онлайн. Так, народо-
знавчий клуб «Берегиня», що діє на 
базі Балакліївської сільської бібліо-
теки-філії (керівник – Л. І. Ісаєнко) 
напередодні Різдва провів відкри-
тий урок народознавства «В Україні 
вже Різдво стукає у вікно». Присутні 
дізналися про давні традиції україн-
ського народу з відзначення одного 

з найбільших та найулюбленіших 
християнських свят, і ніби занурили-
ся в глибину віків. Як зазначила ве-
дуча Лідія Іванівна Ісаєнко, «Різдво 
Христове – чудове свято любові 
та надії, свято на честь того, що 
сам Бог, Творець неба і землі, пе-
ревтілився, став людиною, щоб 
урятувати людство».

А на завершення хочеться про-
цитувати поетичні рядки з різдвя-
ного привітання працівників та ама-
торів Білоцерківського СБК:

«Хай буде мир, і буде воля,
І українцям краща доля,
Хліб і до хліба в кожній хаті,
Усі щасливі і багаті!»

Ніна КОРНІЄНКО.

Члени народознавчого клубу «Берегиня» та учасники заходу разом

Ведуча Лідія Іванівна Ісаєнко
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Керуючись Бюджетним кодексом 
України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування», Білоцерківська сіль-
ська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2023 рік:
доходи бюджету Білоцерківської 

сільської територіальної громади у сумі 
50236000 гривень, у тому числі доходи 
загального фонду місцевого бюджету – 
50211000 гривень та доходи спеціаль-
ного фонду місцевого бюджету – 25000 
гривень згідно з додатком 1 до цього 
рішення;

видатки бюджету Білоцерківської 
сільської територіальної громади у сумі 
50236000 гривень, у тому числі видатки 
загального фонду місцевого бюджету – 
50211000 гривень та видатки спеціаль-
ного фонду місцевого бюджету – 25000 
гривень;

оборотний залишок бюджетних 
коштів бюджету Білоцерківської сіль-
ської територіальної громади у розмірі 
100000 гривень, що становить 0,2 відсот-
ків видатків загального фонду бюджету 
Білоцерківської сільської територіальної 
громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Білоцер-
ківської сільської територіальної грома-
ди у розмірі 100000 гривень, що стано-
вить 0,2 відсотків видатків загального 
фонду бюджету Білоцерківської сільсь-
кої територіальної громади, визначених 
цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призна-
чення головним розпорядникам коштів 
бюджету Білоцерківської сільської тери-
торіальної громади на 2023 рік у розрізі 
відповідальних виконавців за бюджет-
ними програмами згідно з додатком 2 
до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюд-
жетні трансферти згідно з додатком 3 до 
цього рішення.

Виконавчий комітет Білоцерківської 
сільської ради Миргородського району 
Полтавської області може приймати рі-
шення щодо розподілу та перерозподілу 
обсягів трансфертів з державного бюд-
жету місцевим бюджетам та з інших 
місцевих бюджетів у період між сесіями 
сільської ради з наступним внесенням 
змін до рішення про бюджет сільської 
територіальної громади відповідно до 

частини сьомої статті 108 Бюджетного 
кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат 
бюджету Білоцерківської сільської те-
риторіальної громади на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 
5837650 гривень згідно з додатком 4 до 
цього рішення.

5. Установити, що у загальному фон-
ді бюджету Білоцерківської сільської те-
риторіальної громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду 
бюджету Білоцерківської сільської те-
риторіальної громади належать доходи, 
визначені статтею 64 Бюджетного ко-
дексу України, та трансферти, визначені 
статтями 97, 101 Бюджетного кодексу 
України (крім субвенцій, визначених 
статтею 691 та частиною першою статті 
71 Бюджетного кодексу України); 

2) джерелами формування у частині 
фінансування є надходження, визначені 
пунктом 10 частини першої статті 71 
Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету 
Білоцерківської сільської територіальної 
громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, 
визначені статтями 691 Бюджетного ко-
дексу України; 

2) у частині фінансування є надход-
ження, визначені пунктом 10 частини 
першої статті 71 Бюджетного кодексу 
України.

7. Установити, що у 2023 році ко-
шти, отримані до спеціального фонду 
бюджету Білоцерківської сільської тери-
торіальної громади згідно з відповідни-
ми пунктами частини першої статті 691, 
частини першої статті 71 Бюджетного 
кодексу України, спрямовуються на ре-
алізацію заходів, визначених відповід-
ними пунктами статті 13, частиною дру-
гою статті 70 та частиною другою статті 
71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2023 рік відповідно 
до статті 55 Бюджетного кодексу Украї-
ни захищеними видатками бюджету 
Білоцерківської сільської територіальної 
громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджет-
них установ;

- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та пе-

рев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчу-

вання;
- оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюд-

жетам;
- оплату енергосервісу;
- програму державних гарантій ме-

дичного обслуговування населення.
9. Надати право фінансовому від-

ділу виконавчого комітету Білоцерківсь-
кої сільської ради здійснювати в межах 
поточного бюджетного періоду на кон-
курсних засадах розміщення тимчасово 
вільних коштів бюджету Білоцерківсь-
кої сільської територіальної громади на 
депозитах з подальшим поверненням 
таких коштів до кінця поточного бюд-
жетного періоду відповідно до статті 16 
Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 
Бюджетного кодексу України надати 
право фінансовому відділу виконавчого 
комітету Білоцерківської сільської ради 
отримувати у порядку, визначеному Ка-
бінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових 
касових розривів бюджету Білоцерківсь-
кої сільської територіальної громади, 
пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах по-
точного бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку 
на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими кошта-
ми з обов'язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам ко-
штів бюджету Білоцерківської сільської 
територіальної громади забезпечити 
виконання норм Бюджетного кодексу 
України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджет-
них програм протягом 45 днів з дня на-
брання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджет-
ними коштами у межах встановлених 
їм бюджетних повноважень та оцінки 
ефективності бюджетних програм, за-
безпечуючи ефективне, результативне 
і цільове використання бюджетних ко-
штів, організацію та координацію ро-
боти розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджет-
них коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інфор-
мації про бюджет відповідно до законо-
давства, а саме:

здійснення публічного представлен-
ня та публікації інформації про бюджет 
за бюджетними програмами та показ-
никами, бюджетні призначення щодо 
яких визначені цим рішенням, відповід-
но до вимог та за формою, встановлени-
ми Міністерством фінансів України, до 
15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджет-
них програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, 
довгострокових зобов’язань за енерго-
сервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі 
проведення розрахунків за електричну 
та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ, інші 
енергоносії, комунальні послуги та по-
слуги зв’язку, які споживаються бюд-
жетними установами, та укладання до-
говорів за кожним видом відповідних 
послуг у межах бюджетних асигнувань, 
затверджених у кошторисі.

12. У межах загального обсягу бюд-
жетних призначень за бюджетною 
програмою окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету фінан-
совий відділ виконавчого комітету Біло-
церківської сільської ради за обґрунтова-
ним поданням головного розпорядника 
коштів здійснює перерозподіл бюджет-
них асигнувань, затверджених у розписі 
бюджету та кошторисі, в розрізі еко-
номічної класифікації видатків бюджету.

У міжсесійний період перерозподіл 
видатків бюджету за бюджетними про-
грамами, включаючи резервний фонд 
бюджету, додаткові дотації та субвенції, 
у межах загального обсягу бюджетних 
призначень головного розпорядника 
бюджетних коштів, а також збільшення 
видатків розвитку за рахунок зменшен-
ня інших видатків (окремо за загальним 
та спеціальним фондами бюджету) за 
бюджетною програмою здійснюються за 
рішенням виконавчого комітету Білоцер-
ківської сільської ради Миргородського 
району Полтавської області, погодже-
ним з постійною комісією сільської ради 

з питань планування, фінансів, бюджету 
та соціально-економічного розвитку, 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності з наступним за-
твердженням на сесії сільської ради.

У разі передачі після прийняття рі-
шення про бюджет Білоцерківської сіль-
ської територіальної громади повнова-
ження на виконання функцій, завдань 
або надання послуг, на яке надано 
бюджетне призначення, відповідно до 
законодавства від одного головного 
розпорядника бюджетних коштів до 
іншого головного розпорядника бюд-
жетних коштів, передача бюджетних 
призначень від одного головного розпо-
рядника бюджетних коштів до іншого 
здійснюється за рішенням виконавчого 
комітету Білоцерківської сільської ради, 
погодженим з постійною комісією сіль-
ської ради з питань планування, фінан-
сів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку, житлово-комунального госпо-
дарства та комунальної власності

13. Здійснювати з 01 січня 2023 року 
з бюджету Білоцерківської сільської те-
риторіальної громади видатки на забез-
печення діяльності бюджетних установ, 
закладів, визначених у додатку 5 до цьо-
го рішення, відповідно до розмежуван-
ня видатків між бюджетами, визначено-
го Бюджетним кодексом України.

14. Це рішення набирає чинності 01 
січня 2023 року.

15. Додатки 1 – 5 до цього рішення є 
його невід'ємною частиною.

16. Здійснити опублікування дано-
го рішення в десятиденний строк із дня 
його прийняття в газеті «Наша громада 
– єдина родина» відповідно до частини 
четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 
України.

17. Організацію виконання рішення 
покласти на фінансовий відділ виконав-
чого комітету Білоцерківської сільської 
ради, контроль за виконанням – на по-
стійну комісію сільської ради з питань 
планування, фінансів, бюджету та со-
ціально-економічного розвитку, житло-
во-комунального господарства та кому-
нальної власності.

Сільський голова Іван ЛЕЩЕНКО.
Примітка. З додатками до рішення 

сесії можна ознайомитися на офіційно-
му сайті громади biloteg.org.ua

Рішення дев’ятнадцятої сесії Білоцерківської сільської ради восьмого скликання від 21 грудня 2022 року
«Про бюджет Білоцерківської сільської територіальної громади на 2023 рік (1650100000)»

Ще одним суттєвим джерелом наповнен-
ня бюджету є податок на майно, який включає 
в себе плату за землю, податок на нерухоме 
майно та транспортний податок. Надходжен-
ня цього податку очікується в сумі 5,8 млн грн, 
це на рівні отриманих надходжень за 2022 рік.

Надходження від акцизного податку про-
гнозується в сумі 2,1 млн грн, що становить 
161% очікуваних надходжень у 2022 році. 
Очікується збільшення надходжень цього 
податку у зв’язку з відновленням акцизного 
податку на пальне (протягом більшої частини 
2022 року цей податок не сплачувався). 

Прогнозована сума надходжень єдиного 
податку на 2023 рік становить 6,0 млн грн. 
Збільшення надходжень податку на 3% щодо 
показників 2022 року очікується внаслідок 
зростання мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму (по відношенню до 
01.01.2022 року), які використовуються для 
обрахунку сум платежів для підприємців І та 
ІІ груп єдиного податку.

Надходження рентної плати у 2023 році 
очікуються в сумі близько 530 тис. грн, що 
знаходиться на рівні надходжень 2022 року. 

Решта податків та зборів становить близь-
ко 1% власних надходжень до бюджету гро-
мади.

З обласного бюджету планується отри-
мати 68,1 тис. грн на соціальні видатки: зу-
бопротезування та ліки для громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської ката-

строфи; на поховання учасників бойових дій; 
на санаторно курортне лікування учасників 
бойових дій; на встановлення телефонів осо-
бам з інвалідністю тощо.

Крім того, до бюджету громади надійдуть 
692,9 тис. грн додаткової дотації з державного 
бюджету на утримання закладів освіти та охо-
рони здоров’я (оплата комунальних послуг).

Видаткова частина бюджету визначена у 
сумі 50211000 гривень видатків загального 
фонду та 25000 гривень видатків спеціально-
го фонду бюджету.

Найбільшу частину видатків планується 
спрямувати на оплату праці з нарахуваннями 
працівників усіх бюджетних установ – 34,3 млн 
грн. На оплату комунальних послуг та енерго-
носіїв планується спрямувати 5,8 млн грн, на 
придбання продуктів харчування – 1,3 млн 
грн, соціальне забезпечення – 283 тис. грн.

За галузями кошти розподілено наступ-
ним чином. Із загального обсягу видатків на 
освіту 14,0 млн грн планується витратити на 
утримання шкіл громади, 5,1 млн грн – на 
утримання дитячих садків, а також 1,4 млн грн 
на утримання централізованої бухгалтерії за-
кладів освіти.

Додатково очікується надходження близь-
ко 22 млн грн освітньої субвенції, які буде 
спрямовано на оплату праці педагогічних 
працівників після офіційного оприлюднення 
Постанови КМУ про їх розподіл.

Видатки у галузі державного управління 
спрямовуються на утримання виконавчого 
комітету сільської ради (11,6 млн. грн), від-
ділу освіти, молоді та спорту (830 тис. грн), 
сектору культури, туризму та охорони куль-
турної спадщини (261 тис. грн), фінансового 
відділу (726 тис. грн).

У галузі медицини на утримання мережі 
ФАПів, амбулаторій у селах Білоцерківка та 
Рокита, забезпечення інших окремих видатків 
медичної галузі з місцевого бюджету перед-
бачено 2,4 млн грн. 

На утримання сільських будинків культу-
ри та клубів у бюджеті передбачено 2,8 млн 
грн, на бібліотеки громади – 966,0 тис. грн. 
На утримання централізованої бухгалтерії за-
кладів культури передбачено 700 тис. грн.

У сфері соціального захисту на утриман-
ня Центру надання соціальних послуг Біло-
церківської сільської ради виділено 3,7 млн 
грн. Передбачено також кошти на надання 
матеріальних допомог окремим категоріям 
громадян (165 тис. грн), ще 70 тис. грн ви-

ділено на підтримку діяльності ветеранської 
організації, 98 тис. грн – на забезпечення 
фінансування соціальних гарантій пільговим 
категоріям населення.

У сфері благоустрою заплановані видат-
ки на суму 2,3 млн грн. Ці кошти планується 
витратити на оплату праці працівників із бла-
гоустрою, придбання матеріалів та оплату 
послуг для підтримання належного рівня бла-
гоустрою громади.

Також у бюджеті громади на 2023 рік пе-
редбачено перерахування трансфертів до 
інших бюджетів. Зокрема відповідно до За-
кону України «Про державний бюджет Украї-

ни на 2023 рік» до Державного бюджету 
України буде перераховано майже 2,3 млн 
грн реверсної дотації (вилучення коштів для 
вирівнювання платоспроможності бюджетів). 
Щодо субвенцій до місцевих бюджетів, рі-
шенням про бюджет заплановано перераху-
вання коштів до бюджету Великобагачанської 
громади у сумі 845,2 тис. грн, а саме: 705,4 
тис. грн на утримання центральної лікарні, 
80 тис. грн на утримання місцевої пожежної 
охорони, 60,0 тис. грн на утримання дитячої 
музичної школи.

Фінансовий відділ виконавчого комітету 
Білоцерківської сільської ради.

Ухвалено бюджет Білоцерківської громади 
на 2023 рік: що очікувати

Закінчення. Початок на стор. 1

Виконком Білоцерківської сільської 
ради та ветеранська організація глибоко 

сумують з приводу смерті

жителя с. Кравченки, ветерана праці, 
колишнього сільського голови

ВАЛЕНКА Василя Яковича

і висловлюють співчуття рідним і 
близьким покійного.
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Зворотний зв'язок Резонанс

№1(122) СУСПІЛЬСТВО

Хочете дізнатися, як минає звичайний день 
у Красногорівському ліцеї? Будь ласка!

Мій робочий день починається о 6.45, коли беру до 
рук телефон і моніторю карту тривог, щоб з’ясувати, чи 
можна відпускати шкільний автобус за дітьми.  

Тривоги немає. Можна збиратися на роботу. Народ 
бадьоро підтягується до школи. Батьки раді: сьогодні 
у дітей очне навчання. Діти переважно веселенькі: ті-
шаться, звісно, не уроками, а зустріччю з друзями-под-
ругами й можливістю поспілкуватися. Учителі ж намага-
ються передбачити, скільки уроків удасться провести.

8.00. Частина вчителів метушиться, шукаючи місце, 
де добре ловить інтернет, щоб провести онлайн-урок, 
інші з неприхованою радістю йдуть у класи на зустріч 
із дітьми.

8.30. Розпочинаються уроки. Однак минає зовсім 
небагато часу, як чую: «Світло вимкнули!». Біжу в їдаль-
ню. Кухарі повідомляють: «Устигли, Станіславівно! Обід 
буде!»

10.30. Зітхаю з полегшенням: «Фух!» Усі сидять 
по класах і навчаються. У коридорі – тиша. Можна б 
сьорбнути чаю, але електрики немає, й чайник холод-
ний. Ну, не дуже й хочеться.

Дехто з учителів поволі повертається в учительську 
з ноутбуком у руках та сумом в очах, що не встигли за-
вершити урок.

На перерві менші та середні ганяють, ніби їх ви-
пустили на волю, й радісно верещать на весь ліцей. 
Періодично виглядаю, щоб переконатися, що бійки 
немає, лише гам. Заспокоюю себе, що найбільший гам 
у шкільних коридорах кращий за гнітючу тишу, яка сто-
яла тут 24 лютого.

Час іде, світло з’являється, а інколи й ні. Поглядаю 
на годинник і постійно подумки підраховую: «Один 
урок провели, два, три…» Коли на годиннику 12.40, ви-
дихаю з полегшенням: п’ятий урок закінчився, учні 1–4 
класів ідуть додому. Слава Богу, сьогодні вони жодного 
разу не були в укритті.

13.00. Задоволено кажу колегам, що сьогодніш-
ній день вдалий. І якраз після цього у додатку лунає 
повітряна тривога! І ми всі, хапаючи ліхтарики й обі-
грівачі, прямуємо у сховище. Там розпочинається інше 
життя. Менші діти зі страхом в очах чекають на відбій, 
старші – веселяться, бо у сховищі набагато зручніше ту-
сити, ніж на уроці… 

У підвалі й справді є досить цікаві закутки. Там учи-
тель української мови перевіряє виразне читання по-
езій напам’ять, а вчитель англійської мови намагається 
допитатися в учнів щось на зовсім незрозумілій мені 
мові…

Нарешті хтось гукає: «Відбій!». Усі із задоволенням 
повертаються до школи, а якщо тривога затягнулася, то 
одразу йдуть додому.

14.30. Нарешті можна видихнути. Автобус повіз ді-
тей по домівках, а місцеві вже вдома. Зі своїми заступ-
никами підраховуємо, скільки уроків удалося провести. 
Мрійливо згадую: «А пам’ятаєте, колись ми приходили 
й просто проводили уроки… Без тривог… Зі світлом… 
Ото були часи!»

Усі тягнемо додому ноутбуки. Без світла не всти-
гаєш виконати багато роботи на робочому місці. А ще ж 
треба до уроків готуватися… І дитячі роботи у Класрумі 
перевіряти… І щоденник електронний заповнювати. 
Тому будемо чекати, що увечері увімкнуть світло. 

Пізно ввечері у робочому чаті звичне запитан-

ня: «Хто знає, коли завтра буде світло?» Хтось скидає 
графік. Це важливо, бо очне навчання можна проводи-
ти хоч і з ліхтариками, а дистанційку без електрики та 
інтернету –  ну ніяк.

Але ніхто не скиглить. Сидимо у сховищі, лови-
мо світло та інтернет, допрацьовуємо вночі те, що не 
встигли вдень. Сердимося, коли пропадають уроки. 
Але радіємо, що навчання все ж є, й діти відвідують 
ліцей.

І батьки наші прекрасні: «Завтра йдемо на дистан-
ційне!» – «Добре»; «Завтра повертаємося на очне!» – 
«Добре»; «Терміново забирайте дітей!» – «Добре»; «З 
понеділка в’яжемо військовим шкарпетки!» – «Добре». 

Я люблю вас, наші милі батьки! І дякую всім бать-
кам наших дітей за співпрацю.

А ще, користуючись нагодою, хочу висловити слова 
вдячності всьому педагогічному колективу та техніч-
ному персоналу ліцею, які попри складнощі та велику 
відповідальність, що на них покладається, сумлінно ви-
конують свою роботу. 

Також щиро вдячна генеральному директорові 
ТОВ «Білагро», депутату Білоцерківської сільської ради 
Юрію Володимировичу Кордубану, який не стоїть осто-
ронь життя навчального закладу й завжди відгукується 
на наші прохання.

Окрема подяка Білоцерківському сільському го-
лові Іванові Васильовичу Лещенку, завідувачці відділу 
освіти Людмилі Володимирівні Якименко та всім пра-
цівникам відділу, які постійно допомагають нам у на-
лежній організації освітньо-виховного процесу.

Принагідно зазначу, що 1 вересня навчання в ліцеї 
розпочалося з використанням дистанційних техноло-
гій. І лише 26 вересня, коли завдяки сільській раді, від-
ділу освіти та батькам вдалося облаштувати найпрості-
ше укриття за межами ліцею, учні змогли сісти за парти 
і навчатися за змішаною формою. Навчання розпочали 
152 учні, зокрема четверо з числа ВПО та троє учнів, які 
навчаються дистанційно з-за кордону. 

Зважаючи на те, що розміри укриття не дозволяють 
розмістити всіх учасників освітнього процесу одночас-
но, ми змушені були розробити графік відвідування 
школи учнями почергово. 1-й та 11-й класи очно навча-
ються щодня, а всі інші приходять до ліцею двічі-тричі 
на тиждень. Проводяться всі уроки, під час повітряної 
тривоги всі прямують в укриття.

У Красногорівському ліцеї навчаються учні з 14 
населених пунктів, тож коли на початку навчального 
року вийшов з ладу наш шкільний автобус, це стало 
справжнім викликом для всіх. Дуже вдячна керівникам 
навчальних закладів Вікторії Василівні Городничій та 
Людмилі Василівні Пилипенко, які прийшли на допом-
огу й тимчасово надали нам свій автобус. Велике спа-
сибі й батькам за те, що привозили дітей на навчання 
своїм транспортом.

…Тим часом минув шкільний день. А завтра все поч-
неться спочатку. Звісно, бувають легші дні: не вимика-
ють світла, не оголошують повітряні тривоги. Таких днів 
мало, й тому вони видаються, наче справжнє свято.

Буває й важче. Це коли немає світла, повітряна три-
вога й найменші учні ще в ліцеї. О, тоді можна просто 
витягти ноги!

Важко? Так. Дуже важко. Але це – ціна нашої свобо-
ди. І вона того варта.

Л. С. КАЛЕНІЧЕНКО,
директорка Красногорівського ліцею. 

У попередньому числі газети в публікації «Школярі допома-
гають воїнам ЗСУ» ми докладно розповіли про благодійний яр-
марок в одному з навчальних закладів, згадали про акції в інших 
закладах і наголосили, що усі без винятку ліцеї та гімназії на-
шої громади допомагають захисникам України.

Після виходу газети очільниця Балакліївської гімназії вирішила доклад-
ніше поінформувати про добрі справи своїх вихованців. Надаємо їй слово.

Як у Балакліївській гімназії допомагають ЗСУ
Із перших днів повномасштабної агресії рф працівники Балакліївської 

гімназії разом із жителями села плели маскувальні сітки, пекли смаколики, 
збирали та відправляли харчові продукти бійцям на передову. До цієї спра-
ви за прикладом дорослих долучилися й діти. 

– У багатьох колег та працівників гімназії сини й чоловіки пішли на 
війну: хто  – в тероборону, хто – на фронт, – розповідає вчителька біології 
і хімії Ольга Василівна Андрощук, у якої син добровольцем на другий день 
війни з’явився до військкомату. – Дехто з батьків наших учнів зараз теж 
на передовій. Ми вирішили допомагати воїнам тим, що в наших силах.

У квіт-
ні-травні на 
кухні закладу 
кипіла робота 
з приготування 
каш із м'ясом, 
які згодом пере-
дали волонте-
рам «Полтавсь-
кого батальйону 
небайдужих».

Коли восени 
відновилися за-
няття в гімназії, 
учні виготов-
ляли обереги 
воїнам, писали 
листи підтрим-
ки й листівки 
з побажання-
ми здоров’я та 
мужності на-
шим героям. 

Наразі у 
стінах Бала-
кліївської гімна-
зії продовжуєть-
ся волонтерська 
робота. Усі пра-
цівники закладу 
разом із дітьми 
долучилися до 
в и г о т о в л е н -
ня окопних свічок. Допомагаємо Аллі Анатоліївні Красюк, яка нещодавно 
розпочала волонтерську діяльність. До Дня Збройних сил України у гімназії 
збирали кошти на придбання парафіну. Зібрали 2160 гривень, які й пере-
дали ентузіастці. Невдовзі перша партія свічок із дитячими малюнками та 
оберегами попрямувала на фронт. Хай світло і тепло цих робіт підтримують 
і допомагають нашим воїнам у боротьбі з окупантами.  

Низький уклін захисникам і захисницям України! Сподіваємося, що й 
наша підтримка та любов допомагають їм боронити рідну землю від кля-
тих ворогів.

Спільними справами, небайдужістю і завзятістю ми вкотре доводимо: 
наша сила – в єдності, і саме так наближаємо перемогу!

А. М. АНДРОЩУК,
в.о. директора Балакліївської гімназії.

Один день із життя ліцею, 
або Чого варта ціна свободи

Наближаємо  
перемогу разом

Кінець 2022 року ознаменувався 
новими здобутками працівників куль-
тури та аматорів мистецтва нашої 
громади.

Департамент культури і туризму оголо-
сив результати обласного огляду-конкур-
су народної творчості «Любов виникає з 
любові»,  присвяченого 300-річчю від дня 
народження українського генія, філософа, 
педагога, поета і байкаря, видатного земля-
ка Григорія Сковороди. Серед переможців 
– чимало учасників із Білоцерківської тери-
торіальної громади.

За високий художній рівень, виконавсь-
ку майстерність і сценічну культуру, а та-
кож велику роботу з розвитку та популя-
ризації українського народного мистецтва, 
значний внесок у збереження традиційної 
культури Полтавщини дипломами І ступе-
ня нагороджені: народний аматорський 
фольклорний ансамбль «Горлиця» Красно-
горівського СБК (керівник – Тетяна Іващен-
ко), народний аматорський хоровий колек-
тив «Живі джерела» Красногорівського СБК 

(керівники – заслужений працівник куль-
тури України Григорій Серьожкін), солістка 
Красногорівського СБК Вікторія Близнюк, 
танцювальний колектив «Кумоньки» Біло-
церківського СБК, солісти Білоцерківського 
СБК Катерина Мелексенко та заслужений 
працівник культури України Василь Моспан, 
учасники театрального колективу «Фаво-
рит» Валентина Бондар (керівник), Григорій 
Недоїдок, Анатолій Гнідаш та Євгеній Мол-
давчук, народний аматорський вокальний 
колектив «Оберіг» (керівник – Людмила Чу-
гуй) Огирівського СК. 

За високий художній рівень, викона-
вську майстерність і сценічну культуру в 
обласному огляді-конкурсі народної твор-
чості «Любов виникає з любові» дипло-
мом ІІ ступеня нагороджений театральний 
колектив «Світлиця» Білоцерківського СБК 
(керівник – Наталія Лук’янець), вокальний 
жіночий ансамбль «Гармонія» Рокитянсь-
кого СБК (керівник – Марина Олійник), во-
кальний гурт «Спектр» Білоцерківського 
СБК (керівник – Наталія Лук’янець), вокаль-
не тріо «Лада» Рокитянського СБК (керівник 

– Марина Олійник), народний аматорський 
вокальний ансамбль «Струмочок» Біло-
церківського СБК (керівник – Валентина 
Моспан).

Дипломи ІІІ ступеня одержали солістка 
Мостовівщинського СБК Марина Ярошен-
ко, вокальний ансамбль «Попівчаночка» 
Попівського СК (керівник – Ольга Ільченко), 
танцювальний колектив «Юність» Білоцер-
ківського СБК (керівник – Світлана Грищен-
ко), народний аматорський фольклорний 
ансамбль «Яснозір’я» Бірківського СБК 
(керівник – заслужений працівник культури 
України Василь Моспан), колектив літера-
турного читання «Ластівка» Корнієнківсь-
кого СК (керівник – Ніна Хохлова), учасниця 
колективу літературного читання «Слово-
грай» Попівського СК Ніна Ємець (керівник 
– Ольга Ільченко), вокальний гурт у складі 
Людмили Авер’янової, Раїси Панасенко, 
Ольги Волошиної, Ольги та Анастасії Ка-
леніченко Подільського СБК (керівник – Раї-
са Панасенко), солістка Рокитянського СБК 
Юлія Перехрист, учасники театрального ко-
лективу «Златниця» Красногорівського СБК 

Богдан Дешко, Анжела Шарай та В’ячеслав 
Семука (керівник – Тетяна Іващенко). 

Грамотами департаменту культури 
і туризму Полтавської ОВА нагородили 
учасників дитячого вокального колективу 
«Юність» Мостовівщинського СБК Діану 
Литвиненко та Дарину Квашу (керівник 
– Юлія Присяжнюк), вокальний колектив 
«Натхнення» Корнієнківського СК (керівник 
– Наталія Самойлік), вокальний дует «Роди-
на» Мостовівщинського СБК (керівник – На-
талія Дубина).

Подяки за професіоналізм, плідну 
творчу діяльність зі збереження і розвитку 
традиційної культури Полтавського краю, 
якісну  організацію і проведення звітних 
концертів отримали завідуюча сектором 
культури, туризму та охорони культурної 
спадщини виконавчого комітету Білоцер-
ківської сільської громади Наталія Лук’я-
нець, ведучі концертної програми ама-
торських колективів Білоцерківського СБК 
Наталія Лук’янець та Руслан Слончак.

Нагороди за професійність, збереження 
і примноження українських традицій
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ПОДІЇ

У січні дні народження відзначають 
члени нашої громади:

Відсьогодні на численні звернення читачів 
ми відновлюємо практику вітати 

на сторінках газети ветеранів, 
яким виповнюється кругла й напівкругла дата 

(60, 65, 70 і т. д. років). 
1 січня

ЛАСТОВКА ЮЗИК ПЕТРОВИЧ
(с. Коноплянка) – 75 років;

ПОРУНОВА КАЛИНА ВАСИЛІВНА
(с. Рокита) – 70 років;

ГАЛИМУРЗА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
(с. Рокита) – 65 років;

МАЗКУН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
(с. Білоцерківка) – 65 років;
НЕЧАЙ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

(с. Морозівщина) – 60 років;
ВЕРЕТЕЛЬНИК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

(с. Коноплянка) – 60 років;

2 січня
ОГАР АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ

(с. Кравченки) – 60 років;

3 січня 
ЛУК’ЯНЕЦЬ ГАННА ВАСИЛІВНА 

(с.Поділ) – 80 років;

4 січня
ТЕРТИШНИК ВАЛЕНТИНА ЙОСИПІВНА 

(с. Білоцерківка) – 70 років;
БЕЗВЕРХИЙ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ

(с. Коноплянка) – 70 років;

5 січня
ГОРДІЄНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА 

(с. Поділ) – 65 років;
ГРИЩЕНКО ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА

(с. Рокита) – 60 років;

8 січня
КОШЕЛЕВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

(с. Коноплянка) – 70 років;
СИДОРЕНКО ОКСАНА СЕМЕНІВНА

(с. Красногорівка) – 65 років;

9 січня
МАХНО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

(с. Красногорівка) – 75 років;

ГРЕБЕЛЬНА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
(с. Рокита) – 65 років;

10 січня
ВЕЛИЧКО ЛІДІЯ ХАРИТОНІВНА

(с. Рокита) – 80 років;
КУЧЕР АНДРІЙ ДАНИЛОВИЧ
(с. Красногорівка) – 70 років;

11 січня
ТЕЛИЧКО ІВАН ПЕТРОВИЧ,

учасник бойових дій (с. Балаклія) 
– 55 років;

12 січня
ЛАЙЛО ВІКТОР ІВАНОВИЧ

(с. Попове) – 65 років;
КРАСЮК СОФІЯ АНТОНІВНА

(с. Бірки) – 65 років;    

15 січня
МАЙДАН ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ

(с. Дзюбівщина) – 70 років;

16 січня
ШУЛЬГА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 

(с. Бірки) – 85 років;
ПИСАНЕЦЬ ЛІДІЯ ІВАНІВНА 

(с. Поділ) – 85 років;

20 січня
ОСІПОВА КАТЕРИНА ЯКИМІВНА 

(с. Бірки) – 80 років;

21 січня
УСИК НАДІЯ ПЕТРІВНА

(с. Білоцерківка) – 75 років;

23 січня
ЛИТВИНЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 

(с. Попове) –75 років;

ДІГТЯР ІВАН АНТОНОВИЧ 
(с. Корнієнки) – 65 років;

24 січня
МАНАШИНА ЛІДІЯ АНАТОЛІЇВНА  

(с. Огирівка) – 70 років;

26 січня
КОНОНЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

(с. Красногорівка) – 70 років;
МАРЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

(с. Рокита) – 65 років;
ЗЛЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

(с. Білоцерківка) – 60 років;

30 січня
ПОХИЛЕЦЬ НІНА ДМИТРІВНА 

(с. Корнієнки) – 65 років;
ГЕРБАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
(с. Білоцерківка) – 60 років;

31 січня
МАЦЬКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ

(с. Коноплянка) – 60 років.

Виконком Білоцерківської сільської ради, 
рада ветеранів і члени громади вітають 
іменинників та бажають миру на землі, 

щастя в душі, злагоди й добробуту 
в родинах, міцного здоров’я, земних 

щедрот. Хай вас ніколи не полишають 
віра, надія й любов! Хай небо над вашою 

головою завжди буде мирним!

Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

  Вiтаємо!


