
Нагадуємо, що цього року По-
кровська селищна рада долучи-
лася до проекту «Поліцейський 
офіцер громади» і 18 червня 
відбулось урочисте підписання 
меморандуму про співпрацю та 
партнерство з Головним управ-
лінням Національної поліції в 
Дніпропетровській області. 

В результаті відбору 2 офіцери 
поліції Покровського відділення 
поліції проходять спеціальну під-
готовку на базі Дніпропетровсь-
кого державного університету 
внутрішніх справ, яка включає 

співбесіду, перевірку на полі-
графі. В ході навчання вивчають-
ся морально-ділові якості канди-
датів, їх комунікаційні здібності, 
професійні навички тощо.

Викладачі, яких було відібрано 
для навчання поліцейських, ма-
ють цінний для слухачів практич-
ний досвід. До того ж, у рамках 
проекту до викладання долуча-
ються правоохоронці зі Сполуче-
них Штатів Америки.

Зі свого боку селищна рада ви-
конала всі умови меморандуму - 
виділено і відремонтовано примі-

щення для майбутньої станції, 
придбано нові меблі, тривають 
роботи із благоустрою прилеглої 
території. По закінченню нав-
чання поліцейські приступлять 
до служби у новій поліцейській 
станції села Коломійці.

Юрій Барвінко
начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій, 
цивільного захисту населен-
ня і території, мобілізаційної 
роботи виконавчого комітету 
селищної ради
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4 Шановні мої земляки!

14 жовтня у світлий день Покрови Пресвя-
тої Богородиці три свята нерозривно пере-
плелись в одне - День українського козацтва, 
День захисника України та 240-а річниця від 
дня заснування селища Покровське. 

День селища – це свято, яке  єднає всіх нас, 
пов’язуючи минуле, сьогодення та майбутнє.

Користуючись нагодою, висловлюю слова 
щирої вдячності всім, хто своєю самовідданою 
і наполегливою працею заклав фундамент у 
розбудову та становлення Покровщини та всім, хто сьогодні працює на перспекти-
ву розвитку громади. 

З давніх-давен наш край славився добрими, талановитими і працьовитими людь-
ми. Покровщина була і залишається осередком міцних, випробуваних часом сільсь-
когосподарських традицій. Низький уклін вам –  працівникам колишніх колгоспів, 
ветеранам праці, Героям соціалістичної праці І.Г. Кісенку, Р.С. Перепічаєнко, М.А. 
Дудлі, Р.С. Гузь за відданість найблагороднішій професії – хлібороба й годувальни-
ка, за  вашу невтомну працю, невсипущу працездатність, якою ви  примножували 
надбання рідного краю для стабільного сьогодення. Дякую  нинішнім керівникам 
товариств та фермерських господарств, які створивши на базі колгоспів сільського-
сподарські підприємства продовжують славні хліборобні традиції. Завдяки вашому 
вмінню господарювати продовжують  жити і давати щедрі врожаї Покровські ниви.

На слова безмежної вдячності заслуговують  і наші будівельники - люди благо-
родної професії, чиї «золоті руки» розбудовували інфраструктуру нашого населе-
ного пункту та надали будівлям, вулицям та будинкам привабливого естетичного 
вигляду.

У цей святковий день не можна не згадати тих, хто у свій час будував газопрово-
ди, лінії електропередач, теплотраси, водогони і дороги та всім, хто сьогодні працює 
в галузі обслуговування даних об’єктів забезпечуючи стабільну роботу всіх установ 
та якість побуту кожного мешканця громади. 

Не менш важлива та відповідальна робота і у працівників сфери торгівлі, побуто-
вого обслуговування населення, автоперевізників, праця яких покликана щоденно 
задовольняти потреби жителів та гостей нашої громади, надаючи якісні послуги.

Слова щирої вдячності підприємцям, які здійснюють діяльність на території 
громади за те, що в непростих умовах сьогодення своєю наполегливою працею, 
активною громадською позицією ви забезпечуєте добробут не тільки власних 
родин, але і створюєте нові робочі місця, активно сприяєте вирішенню актуальних 
проблем громади і району.

Особливу подяку висловлюю тим, хто допомагає життю прийти у цей світ, бере-
же та рятує наше здоров’я,  виховує та навчає наших дітей, допомагає у вирішенні 
питань кожного, хто звертається за допомогою. Адже, саме ви, щодня виконуючи 
свій професійний обов’язок, незалежно від погоди,  бережете тепло в душі,  аку-
мулюєте і передаєте його іншим, щоденно віддаючи крихітку себе. Ми пишаємося 
тим, що маємо такий великий, потужний арсенал учителів-наставників та лікарів, 
котрі свої вміння та багатий досвід і надалі передають молодому поколінню. 

Повноцінне духовне життя кожного мешканця неможливе без активної діяль-
ності митців та працівників культури. Завдяки вам, справжнім майстрам своєї 
справи, культура Покровщини, як галузь, розвивається, збагачується новими іме-
нами, цікавими формами роботи, передаючи від покоління до покоління історичну 
пам’ять народу.

Глибока вдячність, шана і повага ветеранам, в’язням концтаборів, солдатським 
вдовам, учасникам бойових дій, дітям війни за виборену свободу, за сьогоднішній 
мир на рідній землі, за надану можливість наступним поколінням жити, народ-
жувати і виховувати дітей, радіти кожному новому дню. Особливі слова подяки 
висловлюю вам, хто ризикуючи власним життям і здоров’ям, приборкував ядерну 
стихію на Чорнобильській АЕС.

У день Захисника України схиляємо голови перед подвигом наших земляків, які 
сьогодні несуть нелегку військову службу, не шкодуючи свого здоров’я, ризикуючи 
життям, надійно стоять на захисті суверенітету, територіальної цілісності й недо-
торканості держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, 
сильних руках.

Нелегка, але почесна ноша лягала та лягає на плечі справжніх чоловіків - пра-
цівників та ветеранів органів внутрішніх справ, нинішньої поліції, працівників 
служби порятунку, всіх, хто  пов’язав своє життя з надзвичайно відповідальною та 
ризикованою справою – забезпеченням охорони прав і свобод наших громадян, 
підтриманням безпеки і порядку,  хто при потребі рятує нас від вогню та стихії. Ви, 
як ніхто вмієте дорожити кожною миттю життя, є яскравим прикладом мужності 
та патріотизму. Поряд з цими чоловіками працюють такі ж мужні, віддані справі 
жінки.

Найцінніше багатство Покровщини – це її люди, представники різних професій, 
які своєю мудрістю, знаннями та уміннями творили її  історію, забезпечуючи добро-
бут її мешканців. Сьогодні теплими словами хочеться згадати колишніх керівників 
району Ф.Г.Кадася, М.П. Журавля, В.П. Коверця, А.І Мурзіна, Д.Г. Чердаклієва, Б.Д. 
Чикальську, І.І. Лободу, О.А.Ковнір  та тих, хто свого часу очолював Покровську се-
лищну раду і зробив свій внесок у розбудову та благоустрій селища – О.А. Москаль-
ця, Г.Ф. Жуковського, М.О. Корявця, П.П. Цибульку, М.Й. Левандовича, В.О. Білика,  
В.В. Григоренка.

Користуючись нагодою, дякуємо нашому земляку, депутату Верховної Ради 
України Сергію Сергійовичу Северину, який сьогодні прикладає всі зусилля заради 
розвитку та процвітання нашого селища.

Вдячність усім за любов та вірність рідному селищу, за внесок у розвиток та 
добробут Покровської громади. Дякую тим, хто не тільки на словах, а й конкретни-
ми справами розбудовує та прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю, все наше 
селище. Вдячна за вашу активність, небайдужість, за щире прагнення зробити свою 
маленьку батьківщину найкращою. 

Зичимо, щоб у ваших домівках завжди панував мир і спокій, збувалися всі 
заповітні мрії та сподівання. 

Нехай щастить в усіх добрих починаннях, в наших душах додається ще більше 
наснаги та впевненості у власних силах, взаємної поваги та щирої довіри заради 
побудови щасливого майбутнього для наших онуків та сьогодення для наших дітей. 
Нехай  в усьому нам допомагає високе заступництво Божої Матері.

З повагою
Покровський селищний голова                           Світлана Спажева
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23,6 61
мільйонів гривень 

залучено грантових 
коштів для розвитку 
громади у 2019 році

мільйон гривень 
заплановано на 
розвиток інфра-

структури громади 
у 2019 році 

ЦИФРИ

Проект направлений на знаход-
ження спільних інтересів, нала-
годження комунікації та взаємо-
розуміння між різними віковими, 
соціальними і ґендерними гру-
пами, згуртування жителів гро-
мади не тільки центральної ча-
стини громади, а й віддалених 
населених пунктів, підвищення 
в населення відчуття приналеж-
ності себе до громади в цілому, 
підняття інтелектуального, фі-
зичного та духовного розвитку 
населення Покровської ОТГ, ор-
ганізації змістовного дозвілля та 
спільного відпочинку. 

Програмою Dobre було придба-
но спортивне обладнання: два во-
лейбольні м’ячі, розмітка та сітка 
для гри в пляжний волебол, три 
гіроскутера, два велокарти для ді-
тей та один для дорослих, батут, 
десять крісел-мішків, десять каре-
матів, десять мобільних стільців 
та три столи-трансформери та 
великий намет. За кошти місцево-
го бюджету закуплено сучасні на-
стільні ігри, які мають неабиякий 
попит серед молоді, це «Твістер», 
«Монополія», «Еліас», «Джанга», 
«Make nBreak» та інші.

В рамках проекту за три літніх 

місяці члени громадської органі-
зації разом з волонтерами прове-
ли дев’ять розважальних заходів, 
відвідавши села Коломійці, Ро-
манки та Братське. Чотири заходи 
було проведено в смт Покровське 
на Центральному стадіоні, ро-
ледромі (скейт-парку), під час 
святкування Дня незалежності 
України та фестивалю «Fest-party 

Запрошуємо вас на урочисті заходи з нагоди 240-ї річниці 
заснування селища Покровське, Дня захисника України та Дня 
українського козацтва, які відбудуться:

11 жовтня о 13:00 в приміщенні Покровського центру дозвілля 
- святковий концерт та вшанування кращих працівників, вете-
ранів трудових колективів установ, підприємств та організацій 
Покровського району.

13 жовтня:
• відкриття традиційного Покровського ярмарку на централь-

ній площі селища, де буде запропоновано широкий вибір різно-
манітних виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, 
продукції бджільництва, сільськогосподарської продукції, сад-
жанців плодово-ягідних культур, декоративних кущів та дерев;

• встановлення рекорду України по наймасовішому виконан-
ню гімну Покровської громади;

• фестиваль народної творчості «До голосу голос – пісенне на-
мисто, єдність козацтва від міста до міста», який відбудеться у 
Покровському центрі дозвілля об 11:00 год.

Протягом дня ви зможете відвідати шашличну галявину, ди-
тяче містечко, скуштувати кулінарні вироби, різноманітні сма-
колики та отримати незабутні враження від козацьких розваг 
та звичаїв.

у селянській хаті». Приємно, що 
на організовані заходи, особливо 
в селах, люди приходили сім’я-
ми. Діти і дорослі з задоволенням 
освоювали, а дехто і вдоскона-
лював, навики катання на гіро-
скутерах та велокартах, активно 
проводили свій час граючи в на-
стільні ігри, стрибаючи на батуті, 
просто спілкуючись між собою, 
адже в селі  влітку навіть на це 
бракує часу. Найбільшим попи-
том серед дітей користувався ба-
тут, там постійно створювалась 
черга. Малеча з захопленням спо-
стерігала за виконанням трюків, 
які демонстрували фізично підго-
товані діти. 

Окремо хочеться відмітити 
діяльність волонтерів з числа ак-
тивної молоді громади, які були 
залучені до реалізації проекту 
«Розвиваймося без гаджетів» 
- Івану Вакуленку, Владиславу 
Шапошнікову, Єлизаветі Лєва-
шовій, Крістіні Пузирьовій, Марії 
Легкодух, Дмитру Захаренку, 
Дмитру Полосіну, Владиславу 
Маховському, Софії Панчишиній, 
Олександрі Кримській, Марині 
Бережній, Ірині Коломоєць. Під 
час заходів юні волонтери про-

водили інструктажі та за потреби 
допомагали під час катання всім 
охочим, проводили сеанси на-
стільних ігор, виступали суддями 
під час спортивних змагань. 

Після кожного виїзду організа-
тори проекту та волонтери під-
водили підсумки своєї діяльності, 
визначали плюси і мінуси, плану-
вали наступні кроки, смакуючи 
піцою та запашною кавою в мо-
лодіжному просторі «Pokrovske».

До речі, на сьогоднішній день 
проект продовжує свою діяль-
ність на базі молодіжного про-
стору, який працює в приміщенні 
Покровського центру дозвілля, 
де в п’ятницю та суботу кожен 
бажаючий може взяти участь у 
грі «Мафія» або ж якійсь іншій, 
переглянути фільм на будь-який 
смак, поділитися своїми ідеями та 
поглядами. Тому всіх бажаючих 
віком від 14-35+ років ми чекаємо 
в нашому молодіжному просторі 
«Pokrovske». Адже громадська ор-
ганізація «Молодь Покровщини» 
живе під девізом «Жодних дій для 
молоді - без думки молоді».
Наталія Шульга
голова ГО 
«Молодь Покровщини» 

Літо 2019 року члени 
громадської організації 
«Молодь Покровщини» 
провели цікаво, весе-
ло і змістовно. Ще одна 
молодіжна ініціатива під 
назвою «Розвивайся без 
ґаджетів» здобула чер-
гову перемогу в конкурсі 
проектів в рамках про-
грами DOBRE.

Покровщина – красивий непо-
вторний, ніби Богом дарований 
край, якому випала нелегка і в той 
же час щаслива доля. Покровщина 
– край давніх історичних традицій, 
яскравих особистостей, мальов-
ничої природи, щедрої землі.  Як 
людина має свою біографію, так і 
кожен населений пункт має свою 
історію. Це все притаманне нашо-
му селищу. Історія нашого селища 
славна, як і традиції попередніх по-
колінь. 

Історія Покровського сягає своїм 
корінням в сиву давнину. Ще в ХVІ 
– ХVІІ ст. в нашій місцевості кочу-
вали орди кримських татар. Ди-
кий степ завжди був пристанищем 
кочівників. Вздовж річки Вовчої 
пролягав Муравський шлях, яким 
яничари гнали у рабство україн-
ців. У ХVІ ст., ці землі належали За-

порізькій Січі.
Офіційна історія нашого сели-

ща починається з 1779 року, коли 
на місці зимівника козака Головка 
було засновано військову слободу 
Покровське.

Назва селища пов’язана з пам’ят-
тю славного кошового отамана вій-
ська запорізького Івана Сірка. Во-
сени 1673 року Іван Сірко зустрівся 
на Муравському шляху з великим 
загоном татар розгромив їх, взяв 
багато в полон, після чого щасливо 
повернувся на Січ. Ця битва відб-
увалася в районі Покровського в 
день Покрови Пресвятої Богороди-
ці. На знак пам’яті про цю перемогу 
слободу назвали Покровською. Як 
пам’ять про Івана Сірка західну ча-
стину селища називають Сірківка. 
Балка, на якій стояла турецька ме-
четь, стала називатись Мечетною, 

ЗНАЙ НАШИХ!
Нещодавно у місті Дніпро 

пройшло два чемпіоната об-
ласті з боксу серед юнаків 14-15 
років та юніорів 12-13 років, в 
яких взяли участь вихованці від-
ділення «бокс» дитячо-юнацької 
спортивної школи на чолі з тре-
нером Віктором Горобцем. 

За результатами змагань Го-
ловань Данііл та Москалець 
Авдій зайняли відповідно 1 та 2 
місце у віковій групі юнаки 14-
15 років, Антон Стариковський 
посів 1 місце серед 8 учасників у 

віковій групі юніори 12-13 років. 
Всі три наші вихованці отрима-
ли право представляти Покров-
щину на чемпіонатах України з 
боксу серед юнаків та юніорів у 
складі збірної команди Дніпро-
петровської області з боксу. 
Щиро бажаємо юним боксерам 
та тренеру успіху та перемог в 
наступному етапі.

Роман Стефурак
директор дитячо-юнацької 
спортивної школи

а пізніше цю ж назву дістала й міс-
цева залізнична станція.

Слобода Покровська, що вирос-
ла на колишньому козацькому 
зимівнику швидко росла, згідно 
перепису 1782 року в ній постійно 
проживали 305 чоловіків і 238 жі-
нок, які займалися хліборобством 
та ремеслом.

В 1866 році було створено По-
кровську волость. В центрі села, 
недалеко від Миколаївської церк-
ви був розташований будинок во-
лосного управління, ця історична 
будівля збереглася і понині, зараз 
в ній розміщено адміністративний 
відділ Покровської лікарні. Волос-
не управління можна вважати про-
тотипом  самоврядування. 

На початку ХХ століття Покровсь-
ке стало великим торговим селом. 
Воно налічувало 7600 жителів. Тут 
вирували людом недільні базари 
та ярмарки, що проходили тричі 
на рік.

Зараз Покровське гарне впоряд-
коване селище високої культури. 
Більшості покровчан притаманне 
здорове самолюбство, яке зобов’я-
зує шанувати і продовжувати кра-
щі традиції громади. Любов, по-
вагу до рідного селища закладали 
ще наші предки. А зараз їх добрі 
починання наслідує та примножує 
молоде покоління.

Тетяна Перерва
завідувач Покровського істори-
ко-краєзнавчого музею



Відповідно до плану со-
ц і а л ь н о - е к о н о м і ч н о г о 
та культурного розвитку 
Дніпропетровської області 
цього року за рахунок ко-
штів обласного бюджету ви-
конано: 

• поточний ремонт дороги 
загального користування міс-
цевого значення Покровсь-
ке-Катеринівка на ділянці від 
смт Покровське до села Ле-
вадне протяжністю 0,6 км. та 
капітальний ремонт доріг за-
гального користування місце-
вого значення Водяне-Новово-
дяне протяжністю 3,35 км. та 
до с. Андріївка протяжністю 
3,54 км. 

В рамках Програми розвит-
ку житлово-комунального 
господарства, благоустрою 
населених пунктів та захисту 
навколишнього природного 
середовища Покровської те-
риторіальної громади за раху-
нок коштів місцевого бюджету 
проведено 

• поточний ремонт ділянок 5 
доріг в с. Олександрівка (вул. 
Б. Хмельницького, вул. Лер-
монтова) та смт Покровське 
(вул. Центральна, вул. Громо-
ва, вул. Д. Яворницького) на 
загальну суму 830 тис.грн.

Для безпечного руху авто-
транспорту селищною радою 

придбано 71 дорожній знак на 
загальну суму 70 тис. грн. 

У цьому році за рахунок 
коштів місцевого бюджету 
на загальну суму 44 тис. 100 
грн. придбано та встановлено 
3 автобусні зупинки в селах 
Відрадне, Чорненкове та смт 
Покровське. фото 4

За рахунок коштів держав-
ного та місцевого бюджетів на 
загальну суму 517 тис. 200 грн. 
здійснено капітальний ремонт 
мережі вуличного освітлення 
загальною протяжністю 4,5 
км. в селах Романки, Писанці 
та Чорненкове. 

На утримання мережі вулич-
ного освітлення з місцевого 
бюджету профінансовано 939 
тис. 100 грн. Також виготов-
лено проектно-кошторисну 
документацію на капітальний 
ремонт вуличного освітлення 
в с. Олександрівка та смт По-
кровське на загальну суму 123 
тис. 504 грн.

За рахунок коштів місцевого 
бюджету придбано та встанов-
лено 2 дитячих майданчика в 
селах Відрадне та Зелена До-
лина на загальну суму 84 тис. 
900 грн. Завершуються робо-
ти по будівництву спортив-
ного майданчика  зі штучним 
покриттям в с. Романки на за-
гальну суму 3 млн. 128 тис. 774 

грн. , в т.ч. кошти місцевого 
бюджету 128 тис. 774 грн.

Окрім цього вже виготов-
лено проектно-кошторисну 
документацію на будівництво 
мультифункціонального май-
данчика для занять ігровими 
видами спорту у с. Левадне на 
суму 53 тис. 300 грн.

У вересні 2019 року із об-
ласної комунальної власності 
до комунальної власності По-
кровської громади передано 
3 одиниці спецтехніки (коліс-
ний одноковшовий фронталь-
ний міні-навантажувач у ком-
плекті з додатковим навісним 
обладнанням; комбінована 
дорожня машина зі змінним 
обладнанням та комбінована 
каналопромивочна машина) 
для потреб комунального під-
приємства «Покровське ВКГ».  
Також триває реалізація Пла-
ну удосконалення послуги з 
водопостачання за підтримки 
програми DOBRE, а саме прид-
бано та встановлено мережеві 
та глибинні насоси, частотні 
перетворювачі тиску, сталеві 
та ПВХ труби. 

В рамках програми «Нова 
українська школа» за рахунок 

коштів державного та місце-
вого бюджету придбано 199 
комплектів парт та стільців 
для першокласників на за-
гальну суму 236 тис. 81 грн., 
ноутбуки для шкіл громади 
на загальну суму 314 тис. 286 
грн. та дидактичні матеріали 
на загальну суму 136 тис. 810 
грн. 

Відповідно до даної Програ-
ми у 2019 році за рахунок ко-
штів державного та обласного 
бюджету для опорного закла-
ду придбано комплекти на-
вчального обладнання для ка-
бінету фізики та географії на 
загальну суму 1 млн. 152 тис. 
980 грн., меблі для оснащен-
ня кабінетів початкової школи 
опорного закладу на загаль-
ну суму 2 млн. 962 тис. грн та 
шкільний автобус на загальну 
суму 2 млн. 197 тис. 800 грн. 

Наразі в Братській школі 
завершуються роботи по 
встановленню модульної ко-
тельні з облаштуванням но-
вої теплотраси та заміною 
системи опалення. Сума дано-
го проєкту за рахунок коштів 
місцевого бюджету складає 2 
млн. 173 тис. 208 грн. 

меблів, та оргтехніки); 
3) придбання кабінету біології 

для Коломійцівської школи. Два 
- на території Андріївського ста-
ростинського округу:  

1) облаштування спортивного 
майданчика вуличними трена-
жерами в селі Андріївка.

2) сучасним учням – сучас-
не мультимедіа, як інструмент 
пізнання на різних уроках в 
Братській школі. 

Нагадуємо, що наразі на сайті 
селищної ради йде голосуван-
ня за проєкти, які будуть ре-
алізовані у 2020 році. Шановні 
мешканці громади, не будьте 
байдужими, долучайтеся до 
голосування, обирайте цікаві 
проєкти, які на вашу думку ма-
ють бути втілені у життя. Будуй-
мо майбутнє разом!

Вікторія Григоренко
начальник відділу загаль-
но-організаційного забезпе-
чення виконавчого комітету 
селищної ради

У 2018 році селищною 
радою започатковано 
проведення конкур-
су проєктів «Бюджет 
участі» – демократич-
ний процес, який надає 
можливість кожному 
жителю громади брати 
участь в розподілі ко-
штів місцевого бюджету 
через створення проєк-
тів для покращення ОТГ 
або голосування за них.

Будь-який житель громади 
може подати проєкт, пов’язаний 
з покращенням життя в громаді, 
взяти участь у конкурсі, пере-
могти в голосуванні і спостері-
гати за тим, як його проєкт ре-
алізують в рамках бюджету 2019 
року.

Платформа «Громадський 
проєкт» дозволяє брати участь 
в конкурсі, не виходячи з дому, 
подати заявку on-line і відслідко-
вувати долю свого проєкту мож-
на прямо на сайті Покровської 
селищної ради за посиланням: 
https://pokrovske.pb.org.ua/

Отже, в результаті голосуван-
ня «Бюджету участі 2019» було 
визначено 6 проєктів-перемож-
ців, а саме, три – на території 
Олександрівського старостинсь-
кого округу: 

1) сучасна кімната – запорука 
повноцінного та якісного нав-
чання в Коломійцівській школі; 

2) створення комфортних умов 
для підростаючого покоління в 
Коломійцівській школі (заміна 
покриття на підлозі, придбання 

2 3ВІСНИК
ПОКРОВСЬКОЇ ОТГ

Дитячий садок – це Країна 
дитинства, в якій господарюють 
її найменші жителі. А допома-
гають їм добрі, щирі, турботливі 
дорослі: вихователі, помічники 
вихователів, музичні керівники, 
кухарі і технічні працівники. Та 
не лише вони дбають про те, аби 
нашим вихованцям було затиш-
но та комфортно. У цій благо-
родній справі зацікавлені всі: й 
місцева влада, й батьки, й гро-
мадськість. 

Безперечно, важливу роль в 
освітньому процесі відіграє ма-
теріально-технічна база закладу, 
середовище, в якому зростають та 
розвиваються дошкільнята. Наш 
заклад було збудовано ще за ра-
дянських часів, і хоча протягом 
останніх років селищною радою 
капітально відремонтовано систе-
му опалення закладу, дах, заміне-
но вікна та двері, відремонтовано 
ігрові павільйони, та найбільшою 
нашою проблемою залишався хар-
чоблок. Мрія про світлий, сучасний 
харчоблок із новим обладнанням 
не залишала працівників дитсадка 
ні на мить. Адже його оновлення 
сприяло б  покращенню харчу-
ванню дітей, меню стало б ще ко-
риснішим, а кухарі працювали б у 
комфортніших умовах і готували б 
набагато швидше.

Аж ось влітку 2018 року виконав-
чий комітет Покровської селищної 
ради оголосив конкурс проектів 
«Бюджету участі». Для наших го-
ловних жителів – дошкільнят – 
ми написали проект «Підтримка 
здорового життя дитини шляхом 
реконструкції харчоблоку в По-
кровському комунальному закладі 
дошкільної освіти № 1 «Орлятко». 
Як ми раділи, коли дізналися, що 
здобули перемогу! Все це – завдя-
ки небайдужим людям, які вболіва-
ли за нас і активно голосували за 
проект.

А влітку 2019 року розпочалися 
ремонтні роботи! В ході реалізації 
проекту було відремонтовано ка-
налізаційну систему харчоблоку, 
замінено підлогу, сконструйовано 
витяжну систему, оновлено елек-
тричну проводку.

У самому розпалі ремонтних 

робіт виявилося, що проектних 
коштів у сумі 199.020 тис. грн. не 
вистачить на всі необхідні заходи. 
Тож депутати Покровської селищ-
ної ради одноголосно прийняли рі-
шення про підтримку проекту, згід-
но з яким було додатково виділено 
ще 100 тис. грн.    

В середині вересня оновлений 
харчоблок запрацював! Це дійсно 
неабияка подія для нас, праців-
ників закладу, для наших вихо-
ванців та їхніх батьків. Колектив 
дитсадка щиро вдячний за плідну 
працю організаторам і виконавцям 
проекту.

Перш за все, хочемо від усього 
серця подякувати за підтримку й 
розуміння Покровському селищно-
му голові Світлані Анатоліївні Спа-
жевій і начальнику відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого 
комітету Покровської селищної 
ради Наталії Василівні Власовій. 
Дякуємо й безпосереднім вико-
навцям робіт і їхньому керівникові 
Руслану Юрійовичу Татаренку, які 
потрудилися на славу. Спасибі пра-
цівникам «Орлятка», які також не 
покладаючи рук працювали, щоб 
наблизити день відкриття нашого 
закладу після ремонту. Низький 
вам уклін за турботу про наймен-
ших жителів громади, міцного здо-
ров’я, миру й благополуччя. Адже 
лише разом, у тісному союзі всіх 
небайдужих, можна досягти успіху 
заради щасливого й безтурботного 
майбутнього наших дітей. 

Євгенія КОВТУН, 
Директор  КЗДО № 1 
«Орлятко».

У квітні цього року комуналь-
ний заклад культури «Покровська 
бібліотека» взяв участь у конкурсі 
проектів «ГРОМАДА ДЛЯ ЛЮДИ-
НИ: підвищення компетентності 
громад для розвитку соціальних 
послуг», що здійснюється Партнер-
ством “Кожній дитині” за підтрим-
ки Програми «U-LEAD з Європою»

Завдяки реалізації проекту в По-
кровській дитячій бібліотеці ство-
рено культурно-дозвілевий простір 
для проведення в комфортному та 
безпечному середовищі змістовно-
го дозвілля та творчого розвитку 
дітей віком від 4 до 10 років; допо-
могу учням у підготовці домашніх 
завдань, проведення занять з еле-
ментами арт-терапії , проведення 
розважально-пізнавальних дитя-
чих заходів.

Офіційне відкриття «БібліоНяні» 
відбулося 25 вересня. Покровська 
дитяча бібліотека має всі можли-
вості для задоволення потреб юних 

читачів: зручне приміщення, до по-
слуг користувачів понад 10 тисяч 
примірників книжкового фонду, 
комп’ютери з доступом до Інтер-
нету. Щороку за рахунок коштів 
громади бібліотека отримує понад 
15 цікавих дитячих періодичних ви-
дань.

В майбутніх планах Покровської 
БібліоНяні багато цікавих заходів, 
зустрічей та подій. Тож запрошує-
мо всіх бажаючих на гостину до 
бібліотеки. 
Віра Штепенко 
директор Покровської 
бібліотеки
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Сердечно вітаю всіх із особливим 
Днем для українців – святом Пре-
святої Покрови – єдиним релігійним 
святом, яке є одночасно національ-
но-патріотичним та державним.

Українцям здавна була прита-
манна особлива любов, шанування 
і благоговіння перед святою Богоро-
дицею. Їй відомі всі наші потреби й 
турботи, радощі і печалі. Своїми мо-
литвами вона покриває нас від зла 
і завжди готова розпростерти Свій 
Покров над кожним з нас. 

Я щиро вітаю всіх, у кому живе 
дух наших славних попередників – 
справжніх патріотів і героїчних ви-
борювачів незалежності нашої дер-
жави! Низький уклін всім землякам, 
хто захищав цілісність і суверенітет 
нашої Держави. Велика вдячність 
і повага всім, хто стоїть тепер в ім’я 
миру в Україні! 

Схиляю голову у жалобі за тими, 
хто віддав життя за Україну.

Бажаю всім незламної волі, зви-
тяг і глибокої духовності, надійного 
родинного тилу, богатирського здо-
ров’я, звершення всіх ваших мрій і 
побажань, миру у вашому домі, до-
бробуту та достатку.

 
З глибокою повагою      
виконуюча обов’язки ста-
рости Н.Ф.Мормуль

МРІЮ ВТІЛЕНО В ЖИТТЯ!

У ПОКРОВСЬКОМУ ВІДКРИЛАСЯ 
ПЕРША «БІБЛІОНЯНЯ» 

У світлий день Покрови Пречистої 
Богородиці, яка українцями завжди 
вважалася заступницею і покрови-
телькою відзначається державне 
свято День захисника України та на-
ціональне – День козацтва.

Я щиро вітаю всіх, у кому живе дух 
наших славних попередників – запо-
рожців, всіх, хто виконував і вико-
нує священний обов’язок захисника 
Батьківщини, брав і бере участь у 
бойових діях, виконує складні, пов’я-
зані з ризиком для життя завдання, 
зміцнюючи авторитет в очах україн-
ського народу та світової спільноти. 

Нехай Покрова духмяним жовт-
невим запахом українського хліба 
принесе у ваш дім щастя і добро, по-
розуміння та згуртованість, мир та 
любов! Міцного здоров’я, бадьорості 
духу, успіхів у всіх починаннях!

 Нехай кожен день вашого життя 
буде сповнений радістю, теплом і но-
вими здобутками, а ваші добрі спра-
ви примножать славу рідного краю і 
України!

З повагою Наталія Сюрко
в.о. Андріївського старо-
стинського округу

Шановні жителі Олексан-
дрівського старостинсь-

кого округу!
Дорогі воїни- захисники 

України!

Шановні земляки!

14 вересня у нашій громаді 
весело, щиро, в кращих україн-
ських традиціях і на належному 
рівні пройшов перший багато-
жанровий фестиваль «Fest-party 
у селянській хаті», який став 
переможцем всеукраїнського 
конкурсу культурно-мистецьких 
проєктів «Малі міста – великі 
враження».

Цього ж дня на центральній 
площі селиша Покровське було 
встановлено рекорд України 
по виготовленню найдовшого 
тину із природних матеріалів 
довжиною 150 метрів, який був 
зафіксований представницею 
«Книги рекордів України» та під-
тверджений дипломом. Цей тин 
сплетений та оздоблений жите-
лями нашої громади, які протя-
гом двох місяців старанно гото-
вулися до цієї події: заготовляли 
лозу, плели тин, майстрували 
вироби для оздоблення.

Проведення такого фестивалю 
згуртувало громаду, дало мож-
ливість показати унікальність 
нашої місцевості і наших талано-
витих людей.
Віта Турчина 
спеціаліст відділу загально-
організаційного забезпечення 

ПОКРОВСЬКА ГРОМАДА ВСТАНОВИЛА 
РЕКОРД УКРАЇНИ


