
На Дніпропетровщині стартував 
другий етап проекту «Поліцейський 
офіцер громади ”. Мета проекту – за-
безпечити кожну територіальну грома-
ду офіцером, який житиме та працюва-
тиме на території громади. Цей офіцер 
стане повноправним її представником, 
житиме її проблемами, перебуватиме 
на постійному зв’язку із мешканцями 
та допомагатиме їм.

18 червня 2019 року у залі засідань 
Головного управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області від-

булось урочисте підписання меморан-
думів про співпрацю та партнерство 
між ГУНП в Дніпропетровській області 
та об’єднаними територіальними гро-
мадами. Долучилася до участі в про-
грамі й наша громада.

То ж закликаємо працівників По-
кровського відділення поліції взяти 
участь у проекті та приєднуйтесь до ко-
манди поліцейських офіцерів громади 
Дніпропетровщини!

Анкета для участі у проекті за поси-
ланням https://otg-officer.police.gov.ua

Юрій Барвінко начальник 
відділу з питань надзвичайних 
ситуацій,цивільного захисту 
населення і території, мобіліза-
ційної роботи виконавчого комі-
тету селищної ради
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4 Шановна моя громадо!

23 роки тому ми з вами, разом з мільйонами 
українців, зробили незворотній крок до демократії. 
Ми відстояли своє конституційне право на вільний 
вибір та право творить власне майбутнє своїми 
руками. Тож нехай загальновизнані права та 
свободи, ідеали справедливості та законності, 
закріплені Конституцією України, і надалі спо-
нукають нас до наполегливої праці, активної 
життєвої позиці задля розвитку Покровсь-
кої громади та держави в цілому.

Впевнена, що тільки наша спільна 
робота, почуття відповідальності, зла-
годжені та скоординовані дії  творять 
новий день, формують світ, у якому ми живемо.

З повагою
Покровський селищний голова                               
Світлана Спажева

ПЕРШІ КРОКИ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
або Як Покровська громада навчала дітей 
ощадно використовувати енергію
31 травня в центральному парку селища Покровське пройшли навчально-
розважальні заходи з нагоди Дня захисту дітей та Дня сталої енергії. 

ВІД ІДЕЇ-ДО ДІЇ!
ЛІТНІЙ КІНОТЕАТР В ГРОМАДІ

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМОК 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2018-2019 

РОЗПОЧАЛАСЯ ЛІТНЯ ОЗДОРОВЧА КАМПАНІЯ

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ГРОМАДИ
Мабуть, кожен із нас помітив, 

як за останні роки змінилася те-
риторія за будівлею Покровсько-
го центру дозвілля - роллердром, 
лавки для відпочинку, освітлен-
ня, та все ще значна територія 
залишається не облаштованою 
для комфортного відпочинку 
мешканців громади.  

Ідея створення сучасної парко-
вої зони для всіх категорій насе-
лення знайшла пітримку з боку 
колег Програми DOBRE.

І вже навесні цього року екс-
перти з урбаністики провели дві 
зустрічі з активом громади (ро-
бочою групою) щодо просторо-
вого планування даної території. 
Врахувавши пропозиції членів 
робочої групи, у травні місяці 
дизайнери представили проміж-
ний макет майбутнього парку та, 
зібравши необхідну інформацію, 
продовжують роботу над проек-
том. 

Тож уже найближчим часом 

мешканці громади зможуть оз-
найомитися з фінальною версією 
візуалізації території майбутньо-
го парку відпочинку на офіційно-
му сайті Покровської селищної 
ради.

Віта Турчина
спеціаліст відділу загаль-
но-організаційного забезпе-
чення виконавчого коміте-
ту Покровської селищної 
ради

Мешканці вулиць Молодіж-
на та Вишнева села Коломійці 
до Дня захисту дітей зроби-
ли незабутній подарунок для 
своєї малечі –власноруч об-
лаштували дитячий майдан-
чик.

Небайдужий мешканець 
села Артем Моїсеєнко надав 
земельну ділянку, яка виділена 
йому у постійне користування, 
змайстрував двомісну гойдал-
ку та гойдалку-балансир.

До роботи долучились навіть 
ті жителі села, які не мають ма-
леньких дітей: Василь Івано-
вич та Іван Терещенко, Євген 
та Вероніка Моїсеєнко, Сергій 
та Катерина Москалець, Євген 
та Тетяна Коцупій, Олена Го-
луб, Віталій Васильович та Ро-
ман Туренко, Юлія Дмитрівна 
та Ірина Москалець, Геннадій 
Дмитрович та Ігор Головко, які 
встановили гірку, подаровану 
товариством «Обрій», та гой-
далки, пофарбували, облашту-
вали клумби, висадили квіти, 

змайстрували лавки для відпо-
чинку та пісочницю.

Не стояв осторонь доброї 
справи і депутат селищної 
ради Микола Іванович Птиця, 
за сприяння якого було заве-
зено пісок на територію май-
данчика.

Але найголовнішими поміч-
никами були саме діти, які з 
нетерпінням чекали на від-
криття нового майданчика.

Щиро дякуємо усім, хто до-
лучився до цієї доброї справи! 
Приємно, що в наш нелегкий 
час живуть такі люди, які готові 
прийти на допомогу іншим і 
роблять це безкорисливо, до-
брозичливо та від щирого сер-
ця. У народі кажуть, що добра 
людина – це щаслива людина. І 
добро обов’язково повертаєть-
ся до того, хто його віддає.

Ніна Мормуль
в.о. старости Олексан-
дрівського старостинсько-
го округу
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155,2 4,15
тис.грн. залучено 
грантових коштів 
для культурно-до-
звілевого просто-
ру «Покровська 

БібліоНяня»

мільйонів гривень 
- трансферти на 
розвиток інфра-

структури

ЦИФРИ

На святкових лінійках закладів 
освіти селищної ради відмінники на-
вчання та учні, які здобули перемогу 
та стали призерами міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, селищ-
них проектів, олімпіад, спортивних 
змагань, фестивалів та конкурсів, 
отримали грошові винагороди.

Щиро вітаємо учнів: Анну Холод, 
Анну Головко, Євгенію Заводюк 
(Братський НВК), Катерину Нагля-
нець, Олену Пилипенко, Ангеліну 
Захаренко, Єлизавету Логвинен-
ко, Анастасію Тищенко, Валентина 
Фролова, Анастасію Циганок, Марію 
Кавун, Анастасію Гнатенко, Ана-
стасію Чередник, Авдія Москальця, 
Руслана Стальченка, Ірину Мельник, 
Владислава Кривошея, Яна Журбу 
(Покровська гімназія), Анну Нови-
соцьку, Олександру Северин, Єли-
завету Левашову, Софію Толоконіну, 
Ірину Павленко, Ілону Задорожню, 
Єлизавету Микуліну, Ларису До-

За ініціативи громадської організації «Молодь Покровщини» з 15 
червня щосуботи з 21:00 по 23:00 год. на центральному стадіоні смт 
Покровське розпочав свою роботу літній кінотеатр. Перегляд фільмів 
безкоштовний. 

Пропозиції щодо фільму, який бажаєте переглянути можна подати 
на сторінці ГО «Молодь Покровщини» в мережі Facebook.

Для зручності перегляду фільмів з собою мати каремат або кили-
мок. Під час сеансу забороняється розпивати спиртні напої та знахо-
дитися на території в стані алкогольного сп’яніння. 

рошук, Юрія Яцуру, Артема Бере-
зецького, Назара Костєєва, Богдана 
Чорнобая (Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 2), Владу Назарову, Тамілу На-
заренко, Єгора Мартинова, Софію 
Нечипоренко, Марину Падалку, 
Анастасію Таран, Іванну Пиркову, 
Дар`ю Кретину, Іллю Хлюпіна, Діа-
ну Лаврущенко, Максима Лимана, 
Олександру Хотюн, Дмитра Міх-
на, Антона Стариковського, Аріану 
Мис, Даніїла Голованя, Валерію Гу-
манську, Ангеліну Ляшенко, Аліну 
Філь, Тетяну Пристромко (Покровсь-
кий ліцей).

Також матеріальне заохочення от-
римали учні Ордена «Знак Пошани» 
ВПУ № 75, а саме: Руслан Радчук, 
Дмитро Левенець, Олег Гречаний, 

Валерія Гудзь, Ростислав Кутало, 
Анастасія Остапчук, Ольга Палій, 
Олександр Щербінін, Артем Михай-
ліченко.

Звичайно, досягнення дітей - це 
результат щоденної клопіткої робо-
ти їх батьків, вчителів, тренерів. Бо 
саме підтримка, турбота рідних та 
близьких духом людей надає впев-
неності та бажання підкорювати 
нові вершини.

Вікторія Григоренко
начальник загально-органі-
заційного 
відділу виконавчого коміте-
ту селищної ради

Нещодавно на всіх 
шкільних подвір’ях про-
лунав останній дзвінок, 
який символічно спові-
стив не лише про по-
чаток незабутньої пори 
літніх канікул, а й підвів 
підсумок плідної роботи 
учнів, батьків та вчителів 
протягом навчального 
року.

Територія парку в цей день пере-
творилася на справжній вулик.

Конкурси, різноманітні май-
стер-класи, танцювальні, співочі та 
ознайомчо-навчальні локації об’єд-
нали прагнення  дітей, учителів та 
батьків до єдиної мети – навчатись, 
працювати, жити в розвиненій еко-
логічно чистій громаді.

Учасники заходу заклали квіт-
кові клумби, створили 3D мапу По-
кровської громади з різнобарвних 
кришечок від пластикових пляшок 
та виготовили композиції з природ-
них матеріалів. 

Як зауважила Покровський се-
лищний голова Світлана Спажева: 
«Наша громада у 2017 році приєд-
налась до Європейської ініціативи 

«Угода мерів-Схід», в рамках якої 
ми добровільно взяли на себе зо-
бовязання до 2030 року підвищити 
енергоефективність та скоротити ви-
киди СО2 на підпорядкованій тери-
торії на 31%. Для інформування на-
селення громади стосовно сучасних 
способів ощадного й ефективного 
використання енергії було вирішено 
провести День сталої енергії в нашій 
громаді.

Такий захід відбувся вперше, і не 
випадково під час святкування Дня 
захисту дітей, адже, саме діти най-
краще сприймають інновації, всо-
тують інформацію, мають неорди-
нарне мислення, фантазують та не 
остерігаються творити. А нам, дорос-
лим, ще є чому повчитися у дітей!»

Під час заходу малечі було презен-
товано енергозберігаючі технології 
та правила поводження з побутови-
ми відходами та роздільного збору 
сміття.

На локації «Я люблю енергію» ко-
жен охочий мав змогу долучитися 
до практичних експерементів по не-
стандартному добуванню електрич-
ного заряду.

Завершилась святкова програма 
запальним виступом вихованців ди-
тячої музичної школи, які подарува-
ли присутнім гарний настрій та море 
позитивних емоцій на весь день.
Ольга Барвіненко
спеціаліст виконавчого комі-
тету Покровської селищної 
ради

ДИТЯЧА УСМІШКА-
НАЙКРАЩА ПОДЯКА!

ЗДОРОВІ ДІТИ-
ЗДОРОВА ГРОМАДА!

У 2019 році Покровською селищ-
ною радою прийнято у комунальну 
власність Покровську дитячо-юна-
цьку спортивну школу, основним 
напрямком діяльності якої є залу-
чення дітей, підлітків і молоді до 
систематичних занять фізичною 
культурою та спортом, підготовка 
спортивного резерву до збірних 
команд району, області та України. 

У своїй структурі ДЮСШ має 5 
відділень: футбол, бокс, вільна бо-
ротьба, волейбол, кінний спорт. 

Функціонує 11 навчальних груп, 
які включають:групи початкової, 
базової, спеціалізованої підготов-
ки та групи з підготовки до вищої 
спортивної майстерності.

Навчальний рік у ДЮСШ розпо-
чинається з 1 вересня. Тривалість 
навчальної години становить 45 
хвилин. Вихованці школи само-
стійно обирають вид спорту, яким 
будуть займатися. Заняття про-
ходять відповідно до навчальної 
програми, по закінченню якої ви-
пускники отримують свідоцтво 
про здобуття позашкільної освіти 
спортивного профілю.

До спортивної школи прийма-
ються всі бажаючі займатися фі-
зичною культурою і спортом, які 
виконали нормативи з фізичної 
підготовки та не мають медичних 

протипоказань. 
Учні закладу неодноразово 

ставали чемпіонами та призера-
ми обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змагань, входять до 
складу збірних команд Дніпропе-
тровської області та України з бок-
су. Для організації виїзних змагань 
у І кварталі 2019 року з місцевого 
бюджету було профінансовано 52 
тис. 797 грн.

Також комунальний заклад «Ди-
тячо-юнацька спортивна школа» 
надає платні послуги з оренди ігро-
вого, гімнастичного, тренажерного 
залу, сауни та інше. Кошти, отри-
мані від наданих послуг, спрямо-
вуються на покращення  та модер-
нізацію матеріально-технічної бази 
закладу.

Окремо хочеться висловити 
щирі слова вдячності небайдужим 
людям, які не залишаються осто-
ронь, а, в міру своїх можливостей, 
підтримують дитячий  спорт в на-
шій громаді. Адже всім нам відомо, 
що здоров’я дитини – багатство 
країни! Це наше сьогодення і що, 
найголовніше, – майбутнє!

 
Роман Стефурак
директор комунального 
закладу «Дитячо-юнацька 
спортивна школа»

По завершенню навчального 
року на території громади розпо-
чалася оздоровча кампанія. З по-
чатку червня 620 дітей закладів 
освіти селищної ради активно та 
корисно проводять своє дозвілля 
на базі 5 пришкільних таборів від-
починку. Різноманітні ігри, квести, 
екскурсії, спілкування з однолітка-
ми роблять початок літніх канікул 
незабутнім. До того ж, оздоров-

чою кампанією передбачене що-
денне безкоштовне збалансоване 
харчування. 

Педагогічні працівники доклада-
ють максимум зусиль, щоб дозвіл-
ля дітей в пришкільних таборах 
було цікавим та різноманітним. 

Крім цього, у 2019 році для ді-
тей пільгових категорій за кошти 
місцевого бюджету придбано 
42 путівки на загальну суму 308 

611,80 грн. Тож з 26 червня по 16 
липня на відпочивальників чекає 
заклад оздоровлення і відпочинку 
«Молода гвардія» в місті Бердян-
ськ.

Маргарита Мокієнко
спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту
виконавчого комітету се-
лищної ради



2018-2019 навчальні роки  були 
насиченими та цікавими. Уроки, ве-
селі  перерви, виховні  квести, тема-
тичні конкурси малюнків, есе різної 
тематики, спортивні змагання, пре-
зентації - все було по-справжньому 
незабутнім. «Зелений патруль», 
«Школа лідерів», КВК, День сталої 
енергії – заходи, які згуртовували 
учнів шкіл Покровської ОТГ.

Крім основної роботи, наш педа-
гогічний колектив активно приймає 
участь у написанні проектів. Так, у 
2018 році, ми підготували та подали 
4 проекти на конкурс Бюджет участі, 
два з яких стали переможцями.

До кінця 2019 року будуть реалі-
зовані: «Сучасним учням-сучасні 
мультимедіа як інструмент пізнан-
ня на різних уроках» (автор проек-
ту - Баранович О.В. та  батьківська 
спільнота) та «Облаштування спор-
тивного майданчика вуличними 
тренажерами в селі Андріївка» (ав-
тор Дубнюк З.І.).

Наш заклад має інклюзивну 
кімнату з медіа текою, а зараз 
розпочався процес облаштуван-
ня ресурсної кімнати для соціаль-
но-побутового орієнтування з 
кухнею, посудом, столиками та 
мультимедійною дошкою з проек-
тором.

Починаючи з 03 червня для дітей 
1-4 класів працює пришкільний оз-
доровчий табір «Ромашка» з безко-
штовним дворазовим харчуванням 
та екскурсіями рідним краєм. 

Зоя Дубнюк
директор Братського НВК                   

2 3ВІСНИК
ПОКРОВСЬКОЇ ОТГ

ТВОРИТИ ДОБРО ЛЕГКО!

Традиційно напередодні Дня за-
хисту дітей в Покровській громаді, 
за ініціативи Молодіжної та Єди-
ної учнівської ради, за підтримки 
селищної ради пройшла благодій-
на акція «Не втрачай надію». 

Цьогоріч під час благодійних 
концертів за участю вихованців 
Покровської дитячої музичної 
школи та хореографічної студії 
«Натхнення» було зібрано  13 тис. 
118 грн.

В рамках проведеної акції 10 
дітей з інвалідністю отримали 
грошову допомогу,  а 11 дітям із 
сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах були надані 
продуктові набори.  

Відповідно до Програми захи-
сту прав дітей та розвитку сімей-
них форм виховання у Дніпропе-
тровській області, 28 травня 10 
дітей пільгової категорії відвідали 
циркову виставу в м. Дніпро  та от-
римали подарунки на згадку. 

Щиро дякуємо всім, хто долу-
чився до проведення акції та по-
дарували радість свята дітям, які 
цього потребують. Адже на світі 
нема нічого милішого ніж щира  
усмішка  наших дітей.

Ірина Андрєєва
завідувач сектору у справах 
дітей виконавчого комітету 
селищної ради

Цього літа вперше на тери-
торії громади було організо-
вано діяльність наметового 
містечка для учнів Покровсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, 
які відвідують туристичний 
гурток позашкільного закла-
ду освіти «Виробничо-твор-
чий центр дітей та юнацтва» 
(керівник Володимир Дави-
денко) та спортивну секцію кому-
нального закладу «Дитячо-юна-
цька спортивна школа» (керівник 
Роман Стефурак). 

Наметовий табір базувався в 
селі Левадне. 25 юних туристів 
закріпили на практиці отримані 
протягом року знання щодо вста-
новлення наметів, розпалювання 
багаття, надання першої медичної 
допомоги, орієнтування на місце-
вості. 

Також для учнів в Левадненсько-

му спортклубі було організовано 
спортивні змагання та запальні 
розваги. 

Велику допомогу в організації 
роботи та функціонуванні наме-
тового містечка надали Володи-
мир Давиденко, Роман Стефурак 
та колектив Покровської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2.
Надія Мачихіна
спеціаліст відділу освіти, мо-
лоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради

ЦІКАВЕ 
ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ 
БРАТСЬКОГО НВК

Які позитивні зміни відбулися в житті громади за останній рік? 
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Цьогоріч цикл звітування 
розпочався в селі Романки. Гля-
дачів зачаровували своїм співом 
народний жіночий вокальний 
ансамбль «Калинонька» та 
дитячий вокальний ансамбль 
«Калинка»  (керівник Любов 
Васейко), дует Івана Котенка та 
Володимира Мельника (Водян-
ський сільський будинок куль-
тури). Захоплююче та яскраво 
звучали пісні у виконанні во-
кального тріо Леваднинського 
сільського клубу (керівник Оле-
на Українська).  Виступ у теа-
тральному жанрі Надії Білозуб 
та Ірини Фінчук-Цвіркун (Водян-
ський СБК) запам’ятався присут-
нім своєю неординарністю.

Продовжився марафон на 
сцені  Олександрівського СБК, 
де про свою роботу звітували 
Олександрівський та Коломій-
цівський сільські будинки куль-
тури. Глядачів вразили виступи 
самодіяльного народного хору 
Олександрівського СБК, мі-
шаного вокального ансамблю 
«Дніпряни», чоловічого квартету 
«Краяни», молодіжного кварте-
ту, троїстих музик (керівник Ва-
силь Батир), солістів Ірини Кази-
дуб та Олега Ляшенка. Гучними 
оплесками глядачі відзначили 
виставу у виконанні учасників 
Олександрівського аматорсь-
кого народного театру , виступ 
танцювального колективу Ко-
ломійцівського СБК та соло на 
баяні у виконанні Андрія Дівон-
чика. Талановиті поети Валенти-
на Чепурко та Юрій Ніколаєнко 
полонили серця присутніх своєю 
прозою.

  Підхопили  творчу еста-
фету колективи Андріївського та 
Братського будинків культури. 
Народний жіночий ансамбль 
«Берегиня» (керівник Зоя Кулі-
ненко), дитячі гурти «Веснушки» 
та «Перлинки», солісти Аліна 
Чапленко, Людмила Кушнір, Те-
тяна Кушнір, Юлія Павличенко, 
танцювальний колектив «Ім-
пульс» (керівник Людмила Тиха) 
захоплювали  глядачів своєю 
неповторністю та креативністю. 
Родзинкою концерту стала ляль-
кова вистава «Лісова пригода» у 
виконанні членів гуртка «Казка-

Луценко Ірина, 31 рік, 
жителька с. Олексан-
дрівка, вихователька 
КЗДО «Барвінок»:

«Я спостерігаю активізацію мо-
лоді, їхні починання та ініціативи. 
Приємно, що ці ініціативи ідуть 
не за вказівкою «зверху», а самі 
юнаки і дівчата потребують змін 
та готові ці зміни творити своїми 
руками. «Зелений патруль», що 
активно діє при Молодіжній раді 
просто вражає!»

Пилипчук Юлія, 
29 років, домогоспо-
дарка:

«Освітлені вулиці на-
шого села – це наша 
безпека і наш спокій. Дя-
куємо завжди, коли ко-
тимо візочки з дітворою 
зимової пори з дитсадка, 
чи їдемо на велосипедах, 
чи й просто на лавочці з 
сусідками зберемося по-
гомоніти.»

Омельяненко Алла, 52 
роки, директор Олексан-
дрівського СБК:

«Команда культпрацівників, на 
чолі з керівництвом ОТГ, працює 
над тим, щоб дозвілля мешкан-
ців громади якісно змінилося. 
Яскраві концерти, традиційні 
ярмарки та започатковані фести-
валі, дитячі атракції та виступи 
зіркових гостей дарують приємні 
години відпочинку для жителів та 
гостей громади.»

Речун Ірина, 30 років, 
проживає і працює у 
м. Дніпро, в Покровське 
приїжджає навідати тата:

«Глобальних змін я не помітила, разом з 
тим є деталі, які приємні мені, як гості сели-
ща. Це розчищені взимку дороги і тротуа-
ри, відремонтовані будівлі державних уста-
нов та закладів освіти, цікаві розважальні 
програми до свят. Особливо милують око 
святкові інсталяції в центрі селища. Також 
приємно, що наша молодь є небайдужою 
до життя рідного краю!»

Швець Олена, 30 років, 
смт Покровське, вчитель 
початкових класів: 

«Приємно те, що влада підтри-
мує молодь і збільшується кількість 
молодих активістів. Позитивні 
зміни відбулися і під час ремонту 
опорної школи. Фасад закладу став 
сучаснішим, а класи - теплішими та 
затишнішими. Звичайно, роботи в 
громаді ще вистачає, але спільними 
зусиллями ми впевнено крокуємо 
до успіху!»

Шульга Наталія 
Павлівна, 57 років, 
смт Покровське, голова 
СФГ’’Сизон’’: 

«Я гадаю, що кожен із нас помітив ті 
зміни, які відбулися в громаді за остан-
ні роки. Це і освітлення, і ремонт доріг, 
облаштовані дитячі майданчики, відре-
монтовані садочки та школи. Але ж і 
нам, мешканцям, потрібно змінювати 
своє ставлення до того, що нас оточує. 
І тільки тоді наша громада буде найо-
шатнішою та наймилішою серцю!»
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КОЛОНКА 
СТАРОСТИ

Традиційно навесні, підводячи підсумок плідної 
роботи закладів культури селищної ради, в нашій 
громаді проходить звітний марафони «Мистецька 
весна».

рик» (керівник Тетяна Кушнір).
Останньою локацією мара-

фону став Покровський центр 
дозвілля, де колективи  філії 
«Покровський СБК № 1»,  дитя-
чої музичної школи та центру 
дозвілля подарували присутнім 
гарний настрій та вибух пози-
тивних емоцій. В концертній 
програмі були представлені 
кращі напрацювання  духового 
оркестру Покровського СБК № 
1 (керівник Сергій Проценко), 
хору ветеранів праці (керівник 
Олексій Гасенко), аматорського 
народного хору «Родина» (керів-
ник Валентина Галаган), ВІА 
«Імпульс», дуету Олександри та 
Валерії Хотюн, солістів Віктора 
Польського, Сніжани Ященко, 
Анни Дурденко, Дмитра Міхна 
та ансамблю «Світанок» (керів-
ник Валентина Галаган). На го-
ловній сцені центру дозвілля у 
виконанні вихованців дитячої 
музичної школи звучала гітара, 
скрипка, бандура, фортепіано, 
зачаровуючи глядачів своєю ме-
лодійністю.

Гучними оплесками супро-
воджувалися виступи танцю-
вального колективу центру до-
звілля, хореографічних студій 
«Експресія» (керівник Ірина 
Мурзьонкова-Петренко), «Нат-
хнення» (керівник Аліса Аста-
пова) та студії східного танцю 
«Hayat dance» (керівник Тетяна 
Штаб).  Глибоко вразила своєю 
чуттєвістю літературна компо-
зиція «Ми маємо все, що по-
трібно для щастя» у виконанні 
учнів гуртка «Художнє читання» 
(керівник Світлана Єфремушкі-
на). 

Кульмінацією святкової про-
грами став Гімн Покровської 
громади (автор Тарас Палій) у 
виконанні учасників змішаного 
вокального ансамблю та народ-
ного хору. 

Окрім артистів, під час ма-
рафону, свої напрацювання 
демонстрували майстри деко-
ративно-ужиткового мистецтва 
нашої громади. У фойє кожного 
закладу культури діяли вистав-
ки картин, виробів із природних 
матеріалів, вишиванок, прикрас 
та іграшок.

Бурні оплески та щирі усмішки 
глядачів по завершенню мара-
фону є підтвердженням того , 
що культура нашої громади про-
цвітає, а духовність і мистецтво 
єднають представників різних 
поколінь.

Нагадуємо, що найяскравіші 
виступи звітного марафо-
ну «Мистецька весна» будуть 
представлені на гала-концерті, 

який  відбудеться  28 червня на 
центральній площі селища По-
кровське під час святкування 
Дня молоді. 

Тетяна Колісник
начальник соціально-
гуманітарного відділу 
виконавчого комітету 
селищної 
ради
 

Сучасні й освічені, креа-
тивні та цілеспрямовані, ви 
– сьогодення нашої громади, 
її краса та майбутнє! Ваші 
енергія і завзяття, оптимізм 
і наполегливість знаходять 
втілення у  реалізації бага-
точисельних проектів для 
урізноманітнення дозвілля, 
розвитку спорту та культури, 
охорони навколишнього се-
редовища рідного краю. 

Бути молодим – прекрасно! 
Але пам’ятайте, що молодість 
зобов’язує бути неупередже-
ним, відповідальним, віри-
ти в свої сили та знати, що 
немає нічого недосяжного. 
Тож будьте активними, здоб-
увайте знання, наполегливо 
працюйте над собою, будуйте 
далекоглядні плани на май-
бутнє та реалізовуйте їх. А ми 
завжди вас у цьому підтри-
маємо! 

Ніна Мормуль,
в.о. старости Олексан-
дрівського старостинсько-
го округу

ТВОРИТИ ДОБРО ЛЕГКО!

ВІДПОЧИНОК ЮНИХ ТУРИСТІВ

Кожен з нас є творцем 
власного життя та громади 
в цілому, адже Основний За-
кон відкриває можливості 
для реалізації прав і свобод 
людини. Тільки ми несемо 
відповідальність за все, що з 
нами відбувається, за те, що 
нас оточує.

Тож будьмо мудрими, силь-
ними й гідними громадянами 
України. Нехай мир і взає-
морозуміння сприяють по-
дальшому розвитку нашого 
рідного краю, демократичні 
засади, що були закріплені 
Конституцією стануть реалія-
ми сьогодення, а дух закон-
ності прийде до кожного сер-
ця.  

Щиро ваша 
Наталія Сюрко
в.о. старости Андріївсько-
го старостинського округу

Шановна молодь 
Покровщини!

Дорогі мої краяни!


