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4 Шановні мої земляки!
Цього року ми разом від-

значаємо День пам’яті та 
примирення і зустрічаємо 
75-ту переможну весну над 
нацизмом у Другій світовій 
війні.

 
Ці дати злились воєдино та 

назавжди  залишаться сим-
волом героїзму величі націо-
нального духу. Стійкість, муж-
ність і самовідданість на полях 
битв і на трудовому фронті в 
ім’я перемоги – це істинний 
приклад справжнього патріо-
тизму для всіх нас.

І скільки б не минуло років, наш святий обов’язок пам’ята-
ти подвиг земляків, чиє життя забрала війна, хто недолюбив, 
не побачив своїх ненароджених дітей, хто навіки залишився 
молодим.

Слова безмежної вдячності та низький уклін ветеранам, 
всім, хто  боровся за свободу, день за днем наближав Пере-
могу,  пережив роки окупації та пекло концтаборів, самовід-
дано працював в тилу, на своїх плечах виніс тягар повоєнних 
років та піднімав з руїн наш рідний край. Ми у вічному боргу 
перед Вами за мир на рідній землі, за надану нам можливість 
жити, народжувати і виховувати дітей, радіти кожному ново-
му дню. 

У цей особливий день, бажаю всім міцного здоров’я, душев-
ного спокою, взаємоповаги, добра та непохитної віри у те, що 
завтрашній день буде мирний, світлий та щасливий. 

З повагою
Покровський селищний голова                           
Світлана Спажева

Мабуть, з небес вони дивляться на нас… Ті, що не повернулися з кривавих боїв, 
і ті, що вижили, але все життя знемагали від болю зраненого тіла і душі, втомле-
ної  нічними жахіттями та нестерпною пам’яттю. Вони незримо з нами. Вони – у 
наших  дітях та онуках, у наших споминах і діях. 

#НЕПАЛИКОМПОСТУЙ

 В ЗГУРТОВАНОСТІ НАША СИЛА

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ ТА ГОСТІ!

РОЗПОЧАВ РОБОТУ СОЦІАЛЬНИЙ АВТОБУС

ЦНАП – СУПЕРМАРКЕТ ЯКІСНИХ 
ПОСЛУГ

53600 Дніпропетровська область, Покровський район, смт Покровське, 
вул. Центральна, 20, тел.(05638) 2-12-42 e-mail:info@pokr.otg.dp.gov.ua
Відповідальний за випуск:Григоренко В.І., Турчина В.І. 
Замовник: Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
Віддруковано в друкарні ТОВ «Видавничий будинок «КЕРАМІСТ» (м. Запоріжжя). 
Зам. № 69759. Тираж: 2500 прим.

Ще донедавна це була занедбана 
будівля, з розваленими східцями та 
купою сміття біля дверей підвалу. 
А сьогодні – це сучасне, доступне 
приміщення з упорядкованою та 
освітленою прилеглою територією. 
Після реконструкції будівлі, проведе-
ної в рамках проекту «Реконструкція 
нежитлової будівлі по вул. Соборна, 
116 в смт Покровське Покровського 
району  Дніпропетровської області 
під ЦНАП», стіни та покрівлю примі-
щення утеплили, встановили енер-
гозберігаючі склопакети. 

ЦНАП оснащений сучасною 
комп’ютерною технікою, в тому 
числі сервісом електронна черга, 
меблями та пристосоване для відві-
дування особами з обмеженими 
можливостями. Загалом на здійс-
нення проекту реконструкції витра-
чено більше 5 млн. гривень, в тому 
числі більше 1,6 млн. грн. з місцево-
го бюджету та близько 500 тис. грн. 
допомоги міжнародних партнерів 
Програми « U-LAED з Європою».

На сьогодні через відділ ЦНАП 
надаються 158 адміністративних по-
слуг, в тому числі 114 послуг з питань  
власних повноважень - земельні, 
житлово-комунальні, соціальний 
захист, видача довідок, державна 

реєстрація нерухомості та бізнесу, 
20 послуг соціального характеру – 
субсидія, виплата соціальних допо-
мог, пільги та 44 послуги - інші по-
слуги органів виконавчої влади. 

Розроблений та затверджений 
гнучкий графік роботи Центру, який 
сформовано таким чином, щоб пра-
цюючі замовники могли скориста-
тися у зручний для себе час послу-
гами центру (адміністратори ЦНАП 
працюють без обідньої перерви, по 
вівторках - прийом суб’єктів звер-
нень проводиться до 20.00 години).

Ще одним кроком до підвищен-
ня якості обслуговування суб’єктів 
звернень є можливість самостійно 
обирати зручний спосіб повідом-
лення про результат розгляду доку-
ментів (телефоном (СМС інформу-
вання), електронною поштою або  
іншими засобами телекомунікацій-
ного зв’язку) та отримання готового 
результату (особисто, поштою).

В приміщенні центру розміщено 
стенди, де всі бажаючі мають змогу 
ознайомитися з інформацією щодо 
переліку дозволів, адміністратив-
них послуг та всіх необхідних доку-
ментів для їх отримання.

У приміщенні ЦНАП здійснюється 
також прийом документів для отри-

мання послуг, які надаються управ-
лінням соціального захисту насе-
лення Покровської РДА (субсидія, 
виплати при народженні дитини, 
соціальні допомоги тощо).

Також нагадуємо, що маломобіль-
ні групи населення громади мають 
можливість отримати послуги без-
посередньо за місцем проживання 
за допомогою мобільного офісу ад-
міністратора.

Запроваджено виїзні прийоми 
громадян на території старостинсь-
ких округів: 

• с. Коломійці – щоп’ятниці 
з 10.00 до 14.00 год. у приміщенні 
поліцейської станції;

• с. Андріївка – щосереди з 
08.00 до 12.00 год у приміщенні Ан-
дріївського старостинського округу. 

Повну інформацію про роботу 
ЦНАП можна отримати за адресою: 
Дніпропетровська обл., смт По-
кровське, вул. Соборна, 116;

На сайті Покровської селищної 
ради: https://pokr.otg.dp.gov.ua/;

За телефоном: +38(066)493 16 17 

Олена Кісельова
начальник відділу з питань на-
дання адміністративних 
послуг- ЦНАП

Щороку в Україні відбувається понад 
56 тисяч пожеж у природних екоси-
стемах та на відкритих територіях. Це 
завдає мільярдних збитків, забруднює 
повітря, знищує цілі екосистеми та заби-
рає життя людей. 

Чому саме зараз підіймаємо цю про-
блему? Весна - традиційний сезон по-
жеж в Україні. Одна з головних причин 
- розповсюджена практика спалювання 
листя і сільськогосподарських культур. 
Але існує ефективна й екологічна аль-
тернатива спалюванню - компостування 
органічних відходів.  

Громадська організація «Молодь По-
кровщини»  з 2018 року пропагує метод 
«спалювання» замінити  на компосту-
вання. Першим кроком  у цьому на-
прямку стала перемога проєкту «Green 
patrol» («Зелений патруль») ГО «Молодь 
Покровщини» у конкурсі проєктів «Го-
лос Громади в місцевому самоврядуван-
ні», що  реалізувався в рамках програми 
DOBRE.  

В рамках проекту на території грома-
ди проводяться профілактичні акції, нав-

чання членів «Зелених патрулів», органі-
зованих при загальноосвітніх закладах 
громади, придбано 6 компостерів, які 
розміщено у навчальних закладах. 

Навесні 2020 року громадською 
організацією «Молодь Покровщини» 
спільно з Молодіжною радою при По-
кровській селищній раді в соціальних 
мережах на сторінці «Молодіжний 
простір «POKROVSKE» ініційовано фо-
то-челендж #НЕпалиКОмпостуй. 

Головна мета челенджу - показати на 
власному прикладі, що є гарна альтер-
натива спалюванню листя та трави - це 
компостування. Як результат отримає-
мо гарне добриво для рослин.

Не будьте байдужими до спільної 
проблеми! Збережімо природу Землі 
разом! 

Закликаємо всіх небайдужих для без-
печного майбутнього планети приєдна-
тися до участі у фото-челенджі #НЕпали-
КОмпостуй!

Марина Чевюк
голова Молодіжної ради

З метою соціального захи-
сту та підтримки окремих ка-
тегорій населення у селищній 
раді діє щорічна Програма 
соціального захисту населен-
ня. В рамках реалізації даної 
програми протягом січня – 
квітня 2020 року надана до-

помога до знакових подій - 
76 учасникам бойових дій на 
території інших держав  на 
суму  72 тис. грн.; 71 ліквіда-
торам та особам, які постра-
ждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС на суму 59 тис. 200 
грн.; 26 ветеранам війни на 
суму 16 тис. 500 грн. та  22 

громадянам на лікування -  
22 тис. 900 грн.

У квітні  на території По-
кровської громади пройшла 
благодійна акція під час якої 
одинокі пенсіонери, люди з 
обмеженими можливостями, 
багатодітні сім’ї та родини, 
які опинилися в складних 
життєвих обставинах отри-
мали 182 продуктові набори. 

Спонсорську допомогу у 
формуванні наборів нада-
ли депутати селищної ради, 
керівництво та працівники 
виконавчого комітету, під-
приємці: Максим Турчин, 
Любов Терещенко, Роман 
Черненко, Олег Тихий, Тама-
ра Кіріяк, Олександр Черда-
клієв, Олександр Шерстюк, 
Володимир Коломоєць, Сер-
гій Шаповал, Хейруллах Ах-
метов, Віталій Сідько, Світла-
на Білик, власники олійниці 
«Вікторія» та магазину «Пе-
триківка», корпорація АТБ 
в рамках проєкту з Мінсоц-
політики. 

Тетяна Колісник
начальник соціально-
гуманітарного відділу 
виконкому селищної ради

Ми всі з нетерпінням чекаємо 
закінчення карантину, коли змо-
жемо жити повноцінним цікавим 
життям, коли, нарешті,  насолоди-
мося спілкуванням, подорожами. 
Тож запрошуємо вас відвідати 
цікаві туристичні маршрути «Ту-
ристичними стежками Покров-
щини», відчути магію степової 
природи та давньої історії нашого 
краю, скуштувати смачного коза-
цького кулішу чи пухких вареників 
з домашньою сметаною, промчати 
наввипередки з вітром на велоси-
педах, заночувати в наметовому 
містечку на лісовій галявині. 

Ми будемо раді запропонувати 
вам чотири туристичних маршру-
ти на території Покровської об’єд-
наної територіальної громади:

Маршрут «Буремна Покровщи-
на» розповість про минуле По-
кровського початку 20 століття, 
поведе вас «Махновськими доро-
гами», тут можна ознайомитися 

з експонатами що відображають 
історію краю, подіями, що пов’я-
зані з махновським рухом, зокре-
ма з автентичною махновською 
тачанкою. 

Маршрут «Козацькими стеж-
ками» відкриє перед вами славне 
козацьке минуле нашого краю. Ви 
обов’язково відвідайте Піщаний 
брід на річці Вовчій, випийте цілю-
щої води з джерела, з якого пив і 
набирався непереможної сили сам 
Іван Сірко,  подивіться та станьте 
учасниками театралізованого  дій-
ства «Козацькі забави»…

Привабливим відпочинком 
для родин з дітьми буде подорож 
маршрутом «Гостинна Андріївка. 
Чарівне поруч». Тут ви матимете 

можливість помилуватися приро-
дою у зонах відпочинку «Межигір’я 
Андріївки», та «Макаренського 
саду», придбати вироби ручної ро-
боти, взяти участь у майстер-кла-
сах від любительського об’єднання 
«Порадниці».

Для зручності та мобільного 
пересування маршрутами вам 
будуть надані послуги прокату 
спортивних велосипедів (також, за 
потреби - дитячий візок до вело-
сипеда), намети, котелки, палиці 
для скандинавської ходьби. Вас 
гостинно чекають власники «зеле-
них садиб» - затишні будиночки, 
смачні обіди, можливість пожити 
в доброзичливій українській сіль-
ській родині. 

Додаткову інформацію можна 
отримати за контактами: Тури-
стично-інформаційний центр у 
КЗК «Покровська бібліотека»: 
Галина 0994588427 (05638)2-16-99
Гостинна Андріївка:  Ігор 0996875910

З початку березня цього року на тери-
торії Покровської ОТГ розпочав роботу 
соціальний автобус. Мета даного про-
екту-забезпечити мешканців громади 
пільгової категорії доступною безкоштов-
ною послугою перевезення. Соціальний 
автобус працює у тестовому режимі та 
курсує лише один раз на тиждень, щосе-
реди на території Олександрівського ста-
ростинського округу.

Маршрут автобуса починається о 06:50 
годині з села Олексіївка та прямує через 
села Тихе, Коломійці до смт Покровсь-
ке (кінцева зупинка - Центр надання ад-
міністративних послуг Покровської ОТГ, що 

поблизу Покровської районної лікарні) та о 
13:00 у зворотному напрямку.

Щоб скористатися послугами соціально-
го автобуса жителям старостинських окру-
гів необхідно звернутися до старости округу 
та на підставі підтверджуючих документів 
отримати талон для пільгового проїзду.

Незабаром таку можливість під’їзду 
матимуть мешканці пільгових категорій 
Андріївського старостинського округу та 
інших населених пунктів громади.

На час карантину дану послугу тимча-
сово призупинено. Але після зняття каран-
тинних обмежень рух соціального автобуса 
буде відновлено.

Тетяна Колісник
начальник соціально-
гуманітарного відділу 
виконкому селищної ради

З грудня 2019 року всі 
мешканці громади ма-
ють можливість отри-
мувати адміністративні 
послуги у сучасному 
інтегрованому офісі в 
центрі селища Покров-
ського у якому знахо-
диться відділ з питань 
надання адміністратив-
них послуг – ЦНАП. 

Їх імена викарбувані на гранітних сте-
лах меморіалів і братських могилах, які 
цьогорік були оновлені і доглянуті си-
лами працівників селищної ради та усіх 
небайдужих людей, що долучилися до 
важливої справи: зроблено ремонт пі-
шохідної зони, замінено тротуарну плит-
ку на меморіальному комплексі смт. 
Покровське по вул. Центральній. Також 
по вул. Дубовій на братській могилі замі-
нено пошкоджені  надгробки на нові, по-
кладено тротуарну плитку;  виконано по-
точний ремонт «Пам’ятника Слави», що 
на розі вулиць Патріотів України та Со-
борної. Проведено ремонтні роботи на 
братській могилі в с. Романки, оновлено 
пілон та 2 стели. В с. Водяне поставлено 
паркан на центральному кладовищі, на 
братській могилі замінено тротуарну 
плитку. Упорядковано могили невідо-
мих воїнів в селах: Старокасянівка, Чор-
ненково, Зеленій Долині.

Учасників Другої Світової майже не 
залишилося на цьому світі. До загиблих 
та померлих не докричатися, не повер-
нути жодного солдата, не висушити 
моря сліз, пролитого матерями, дружи-
нами і дітьми, не зрахувати літрів крові, 
якими зрошені українські поля та ліси, 
не полічити кістки воїнів, що всіяли нашу 
землю. Близько 10 мільйонів життів на-
ших співвітчизників забрала війна, май-
же 3 тисячі покровчан не повернулися 
з фронту, більше 5 тисяч земляків поки-
нули свої домівки і з перших днів війни 
пішли воювати з ворогом… У ті чорні, бу-
ремні роки було зруйновано 700 україн-
ських міст і 28 тисяч сіл, спалено близько 
320 тисяч господарств. 

Але Україну не здолали. Наш край був 
очищений від фашистського лиха завдя-
ки звитяжцям Другої Світової війни. По-
кровщина має і Героїв Радянського Сою-
зу,  і генералів. Однак не менший подвиг 

й простого солдата, який віддав життя за 
Батьківщину в бою чи після закінчення 
війни помер від тілесних та душевних 
ран. 

Згадаймо всіх, вклонимося їх жертов-
ності та сміливості. Хай онуки і правнуки 
знають від своїх батьків про доблесть 
дідусів та бабусь, хай передають пам’ять 
від покоління до покоління, щоб вона 
ніколи не згасала. Шануймо тих, хто ще 
живий, ніколи не забуваймо тих, хто нині 
на небесах. 

75 років від Дня Перемоги… минуть 
дні, місяці, роки, століття, проте наша 
пам’ять і вчинки будуть горіти свічею 
вдячності за неоціненний подвиг усіх, 
хто врятував планету від фашистської 
навали. 

Яна Сілецька-Васильєва
директор Покровської ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 2 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР 
ГРОМАДИ В ДІЇ

Офіційне відкриття поліцейської 
станції в селі Коломійці відбулося  4 
місяці тому.

З першого дня роботи в громаді 
поліцейські офіцери Олег Громов та 
Євген Ковтор приступили до виконан-
ня своїх обов’язків в режимі 24/7.

Ними постійно проводиться па-
трулювання території громади, про-
філактично-роз’яснювальна робота 
з вихованцями навчальних закладів, 
здійснюється контроль за дотриман-
ням громадянами правил благоу-
строю населених пунктів тощо.

Станом на 01 травня 2020 року на їх 
обліку перебуває 39 осіб схильних до 
правопорушень.

В процесі роботи до адміністратив-
ної відповідальності офіцерами при-
тягнуто 56 осіб. 

Розкрито 2 кражі та два факти неза-
конної вирубки деревних насаджень. 
Матеріали передано до суду.

Звертаємо увагу жителів громади 
на те, що поліцейські офіцери громади 
не каральний орган. 

«Наше завдання — це постійна ко-
мунікація з мешканцями громади, 
спілкування з ними та співпраця у 
напрямку запобігання вчиненню пра-
вопорушень. Я тут живу, я тут працюю 
— це наш слоган», - говорить офіцер 
Євген Ковтор.

Якщо вам знадобиться допомога – 
звертайтеся до поліцейських офіцерів 
громади: 

Громов Олег Володимирович – 
0660253613

Ковтор Євген Леонідович – 
0663442102 

Юрій Барвінко
начальник відділу з питань НС, 
цивільного захисту населення 
і територій, мобілізаційної 
роботи

75 РІЧНИЦЯ ВЕЛИКОЇ 
ПЕРЕМОГИ
НІКОЛИ ЗНОВУ…



В рамках проєкту «Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях», що фінансується за сприяння 
Уряду Німеччини, у квітні 2020 року кваліфікованими спеціалістами проведено енергоаудит будівель комунальних закладів громади. 

Енергоаудитори обстежили інженерні системи будівель закладів освіти та культури Покровської ОТГ, приділяючи особливу увагу стану зов-
нішніх огороджувальних конструкцій, фундаментів, покрівель та системам теплопостачання.

Результатом їхньої роботи будуть енергетичні звіти щодо кожної з будівель з переліком заходів із застосуванням сучасних технологій, здат-
них призвести до скорочення споживання закладами енергетичних ресурсів. А це в свою чергу дозволить розумно розпоряджатися коштами 
місцевого бюджету та підвищувати сталу спроможність ОТГ.

А.А. Ромащенко.
Тепер про наше Покровське і наших 

дітей знають і в Києві, і в Краматорсь-
ку, Енергодарі, Хмельницькому, Одесі, 
Мінську, Молдові і в багатьох інших 
містах. Адже учасників було надзви-
чайно багато. І всі цікаві і талановиті. 
Та і ми «не пасли задніх». Ми поверну-
лися з перемогами!!! У номінації вокал 
(ансамблі) - ансамбль «Singing girls» 
(керівник Ю.М.Сліпич) -  лауреати І сту-
пеню, в номінації вокал (соло) Аделіна 
Акімова (керівник Ю.М.Сліпич) - ла-
уреат І ступеню, Свєтозара Акімова  
(керівник Ю.М. Сліпич) - лауреат ІІ 
ступеню, Діана Нестеренко (керівник 
Т.О.Мицик) - лауреат ІІІ ступеню.

В розмовному жанрі (керівник Н.В.
Макотер) Мілана Бабкіна, Софія Кор-
нієнко - лауреати І ступеню, Ауріка 

Акімова, Діана Акімова, Свєтозара 
Акімова, Аліна Оксенюк, Луіза Чорна 
- лауреати ІІ ступеню, Дарія Михайлен-
ко, Софія Коврига, Єлізавєта Чичикало, 
Діана Нестеренко та Ульяна Баранович 
- лауреати ІІІ ступеню.

У регіональному конкурсі «Зимо-
вий камертон », який проходив в місті 
Синельникове, в номінації «форте-
піано» лауреатом І ступеню став Ілля 
Моїсеєнко (викладач А.П. Зелінська). 
Диплом за участь в номінації «струн-
но-смичкові інструменти», скрипка, у 
фестивалі - конкурсі «Золотий Орфей» 
отримала Анна Чопенко (викладач 

А.А.Ромащенко).
Ми щиро пишаємося вихованцями 

нашого закладу і твердо віримо, що 
культурне майбутнє Покровської гро-
мади у надійних руках.
Людмила Мицик
директор «Покровської дитячої 
музичної школи»

Протягом січня – березня 2020 
року юні таланти КЗК «Покров-
ська дитяча музична школа» 
неодноразово були учасни-
ками фестивалів та конкурсів 
обласного та всеукраїнського 
рівня. І звісно ж наша праця та 
таланти учнів були оцінені на 
належному рівні. 

 Всеукраїнський 14 Міжнародний 
феВсеукраїнський 14 Міжнародний фе-
стиваль «Україна єднає світ» проходив 
у Києві з 29 лютого по 01 березня. В 
ньому взяли участь 16 вихованців на-
шого закладу, яких підготували тала-
новиті викладачі Н.В. Макотер, Ю.М. 
Сліпич,  Т.О. Мицик, А.П. Зелінська та 

2 3ВІСНИК
ПОКРОВСЬКОЇ ОТГ

В умовах карантинних заходів 
позачергові сесії  проводяться 
за особливих  умов.  Відповідно 
до поданих пропозицій від мед-
закладів щодо перерозподілу 
фінансового ресурсу на заходи 
по  запобіганню виникнення і 
поширення коронавірусної ін-
фекції COVID-19  з бюджету По-
кровської ОТГ погоджено зміни 
на суму  174 тис. 344 грн. в тому 
числі: КП  «Покровська ЦРЛ» 
Покровської районної ради – 
90 тис. 879 грн. та КНП «Центр 
ПМСД» Покровської районної 
ради  -  83 тис. 465 грн.

Благодійною організацією 
«Олександрівський фонд ро-
звитку громади» залучено спон-
сорські кошти в сумі 40 тис.200 
грн., за рахунок яких придбано: 

5 обприскувачів; 300 захисних 
масок; тканину та пошито 500 
захисних масок; 6 респіраторів 
протигазових; 5 захисних ко-
стюмів Л-1 прорезинених; 30 за-
хисних окулярів; 600 захисних 
рукавичок; 100 л дезінфікуючого 
розчину; 6 кг порошкового засо-
бу для дезінфекції; 200 л. бензи-
ну та 300 л дизпалива. 

Дякуємо всім свідомим меш-
канцям нашої громади, волон-
терам, за допомогу та  виявлену 
турботу в нелегкий час.

Юрій Барвінко
начальник відділу 
з питань НС, 
цивільного захисту насе-
лення і територій, 
мобілізаційної роботи

В рамках реалізації Плану удо-
сконалення послуги поводження з 
твердими побутовими відходами, 
комунальним підприємством «По-
кровське ВКГ» проведено робо-
ти з оновлення 6  санітарних зон 
селища. Також за рахунок коштів 
селищного бюджету придбано 
60 контейнерів для твердих поб-
утових відходів, які найближчим 
часом буде встановлено в селах 
Олександрівка, Коломійці та в се-

лищі Покровське. 
Шановні покровчани, звертаємо 

вашу увагу на дотриманні елемен-
тарних правил культури повод-
ження зі сміттям. Подбаймо про 
чистоту своєї громади разом! 

Вікторія Губіч
спеціаліст відділу з питань 
комунальної власності, ЖКГ, 
благоустрою та інфраструк-
тури

Головною проблемою енер-
гозбереження у Братському НВК 
була застаріла система опалення. 
Важливо відзначити, що котельня 
школи була збудована в 1967 році, 
відповідно конструкція була техно-
логічно застарілою, не відповідала 
сучасним вимогам. Ті часткові за-
ходи, які щорічно виконувалися 
для забезпечення функціонування 
котельні навчального закладу не 
вирішували проблеми в цілому. 
Ця проблеми знижувала можли-
вості повноцінної роботи школи в 
опалювальний сезон, адже труби 
та котел безліч разів переварюва-
лись, у половину правого крила 
майже не доходило тепло, відбу-
валося завоздушування, і як підсу-
мок - часті факти низької темпера-
тури в класних кімнатах. 

Чому гріха таїти, що стару коче-
гарку, яка знаходилася під примі-
щенням школи та виходила з ладу 
по декілька разза опалювальний 
період, потрібно було негайно ре-
конструювати.

Покровський селищний голова 
С.А. Спажева частий гість Братсь-
кого НВК. Кожен візит - побудова 
планів на найближче майбутнє, зі 
складання переліку завдань, які 
потрібно виконати для втілення 

цих планів. Тому для вирішення 
проблеми реконструкції системи 
опалення та облаштування мо-
дульної міні-котельні на території 
закладу попередньо було виго-
товлено проектно-кошторисну до-
кументацію і закипіла робота. За 
липень-листопад 2019 року вста-
новлено міні-котельню та заміне-
но старі чавунні батареї на сучасні.

Проект встановлення модульної 
котельні з облаштуванням нової 
теплотраси та заміною системи 
опалення за рахунок коштів міс-
цевого бюджету на загальну суму 
1 млн. 923 тис. грн завершено в 
2019 році. 

Результат реалізації даного 
проекту - зменшення витрат на 
опалення, забезпечення відповід-
ного температурного режиму в 
класних кімнатах. Одним словом 
– по-справжньому комфортно у 
Братському НВК! Тепер ми має-
мо належні умови для втілення 
заходів заради збереження, зміц-
нення та формування здоров’я всіх 
учасників освітнього процесу.

Зоя Дубнюк,
директор Братського НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкіль-
ний навчальний заклад»

Завдяки фінансовій підтримці, яку 
надала селищна рада наприкінці 2019 
року та у березні 2020 р., в Покровсь-
кій ЗОШ І-ІІІ ст.№2 більшою мірою 
було замінено систему опалення.

На перший транш у розмірі 43 тис. 
700 грн було здійснено ремонт систе-
ми опалення по правій стороні нульо-
вого поверху. На ці кошти придбано 
пластикові труби загальною довжи-
ною 124 м, заглушки, хрестовини, з’єд-
нувачі, трійники, куточки, крани тощо 
на загальну суму 43 тис. 695 грн.

Також заміну труб опалення було 
виконано і у спортивній залі шко-
ли за рахунок благодійних внесків 
розміром 5 441 грн. 

На подальший ремонт у березні 
2020 року селищна рада виділила 
другий транш у розмірі 54 тис.959 
грн. На ці кошти було придбано 406 
м труб різного діаметру, коліна, трій-

ники, муфти, хрестовини, радіатори 
тощо. Відповідно було демонтовано 
старі труби і радіатори, та встановле-
но нові по лівій стороні нульового по-
верху, у кабінеті трудового навчання, 
підсобному приміщенні ( слюсарська 
), хореографічному класі, в кабінеті 
архіву, у кабінеті медсестри, ізоляторі, 
підвальному приміщенні першого 
поверху. А також повністю замінено 
водогін від входу у школу до їдальні. 

У котельні водогін теж потребує 
заміни, на що є необхідний матеріал 
і що буде зроблено у найближчий час.

Також на шкільному подвір’ї за 
рахунок спонсорських коштів вста-
новлено нові ворота, оскільки старі 
не відповідали вимогам пожежної 
безпеки.

Сподіваємося, що силами праців-
ників школи, завдяки співпраці се-
лищної ради, батьківської громадсь-
кості та спонсорів, у школі створено 
комфортні умови щодо температур-
ного режиму для наших улюблених 
учнів.

Слова подяки за сумлінну працю 
висловлюю завідуючому господар-
ством школи О.В. Маховській, В.І. Лег-
кодуху, Ю.Л, Легкодуху, В.І. Больбату, 
С.І. Кутову, В. М. Кириченку. 

Яна Сілецька-Васильєва 
директор Покровської 
ЗОШ І-ІІІ ст.№2 

Сьогодні, в період реформ, 
будь-який навчальний заклад 
для повноцінної роботи потре-
бує чималенького фінансування. 
Для забезпечення   належних 
умов щодо організації навчаль-
но-виховного процесу створено 
відповідну матеріально-технічну 
базу, яка з кожним роком онов-
люється. Завжди із розумінням 
всі наші проблеми допомагає 
вирішувати Покровська селищна 
рада.

Цьогоріч за рахунок коштів 
місцевого бюджету придбано 
електричну плиту з духовою ша-
фою на суму 27 тис. 018 грн. Для 
дотримання всіх правил техніки 
безпеки під час підключення до 
роботи придбано комлектуючі 
частини на суму 10 тис. 556 грн. 
Тож працівники харчоблоку бу-
дуть залюбки готувати для всіх 
учасників освітнього процесу 

смачні обіди та випікати духмяні 
смаколики.  

В рамках виконання заходів 
протипожежної безпеки згідно 
припису ДСНС закуплено 18 по-
рошкових та 4 кислотних вогне-
гасники, здійснено перезаправ-
ку 12 вогнегасників, придбано 
та встановлено протипожежні 
двері на загальну суму 22 тис.180 
грн.

У вирішенні поточних проблем 
завжди на допомогу приходять 
працівники ТОВ «Агрофірми 
«Обрій» на чолі з генеральним 
директором В.М. Головком.

Всі ми разом маємо спільну 
та єдину мету – створити ком-
фортні умови для всіх учасників 
освітнього процесу.

Вікторія Кондратенко,
директор «Коломійцівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів»

Покровська селищна рада 
завжди спрямована на кон-
структивну співпрацю в на-
прямку збереження медичної 
галузі у Покровському рай-
оні.

У 2020 році із селищного 
бюджету виділено трансферти 
у районний бюджет на утри-
мання медгалузі на загальну 
суму 6 млн. 623 тис. грн. за 
рахунок власних коштів, ко-
штів медичної субвенції та до-
даткової дотації. 

З них:
• районному некомерційно-

му підприємству «Покровсь-
кий центр первинної меди-

ко-санітарної допомоги» - 1 
млн. 355 тис.грн. (в тому числі 
для активізації роботи мобіль-
них діагностичних комплексів 
дистанційного обстеження па-
цієнта  - 34 тис. 938 грн.) 

• комунальному закладу «По-
кровська ЦРЛ» ДОР» - 5 млн. 
268 тис.грн. (в т.ч. на прид-
бання комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення для 
повноцінної роботи лікарів в 
зв’язку з нововведеннями - 302 
тис. 270 грн.)

Ірина Петрик
начальник фінансово-
економічного відділу 

Після поповнення автопарку 
комунального підприємства «По-
кровське ВКГ» трьома новенькими 
одиницями техніки на території 
громади автоматизовано роботи по 
благоустрою про які ми тільки мрія-
ли останні десятки років. 

Сучасна комбінована техніка  вже 
пройшла випробовування по очи-
щенню вулиць від снігових заметів, 

посипці доріг від ожеледиці, при-
биранню доріг від змету та очистці 
каналізації та обробці вулиць де-
зинфікуючими засобами в період 
карантину.

Олексій Прилепа
спеціаліст відділу з питань 
комунальної власності, ЖКГ, 
благоустрою та інфраструктури

В рамках децентралізації в Україні 
було створено опорні школи, як новий 
вид загальноосвітнього навчального 
закладу в сільській місцевості. Відповід-
но до цього опорна школа має не лише 
забезпечувати надання якісної освіти, 
а й стати ядром  громади. Два роки 
тому розпочалася реконструкція таких 
шкіл в Дніпропетровській області. Саме 
тоді у Покровському ліцеї проведено 
комплекс енергозберігаючих заходів 
-  замінено вікна та систему опалення,  
утеплено стіни та фундамент.  Замов-
ником виконання усіх робіт є департа-
мент капітального будівництва Дніпро-
петровської облдержадміністрації. 

У цьому році на Дніпропетровщині 
триває активна фаза реконструкції 
пріоритетних об’єктів, які входять до 
програми Президента України «Вели-
ке будівництво». Серед них і наш на-
вчальний заклад – опорна школа «НВК 

«Покровський ліцей». Продовжується 
капітальний ремонт корпусу №2 по-
чаткової школи за сучасними техноло-
гіями з урахуванням потреб та форм 
навчання учнів. Також   завершується 
капітальний ремонт покрівлі у від-
повідності з  сучасними вимогами. При 
вході у ліцей та корпус № 2 проєктом 
передбачено облаштування пандусу та 
встановлення спеціального підйомни-
ка для людей з інвалідністю.

По завершенню перекриття даху 
планується проведення  внутрішніх 
оздоблювальних робіт у класних кабі-
нетах. 

Крок за кроком Покровський ліцей 
перетворюється на сучасний освітній 
заклад.

Людмила Каліберда
директор опорного закладу «По-
кровський ліцей»

НАШІ ПЕРЕМОГИ
№ 10 ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ -  
ЗАПОРУКА КОМФОРТУ ЗВІТУЄМО

ЖИТТЯ 
ОКРУГІВ

Цьогорічна весна ніяк не радує. В цьому 
багато причин, та найбільше це – карантин, 
в зв’язку з коронавірусною хворобою. Але 
незважаючи на такі складні обставини пра-
цівники Олександрівського старостинсько-
го округу виконали значний обсяг робіт до 
Великодня та 75 річниці Великої перемоги. 
Виконано поточний ремонт меморіальних 
комплексів в селі Олександрівка та селі Ко-
ломійці, братської могили в селі Олексіївка. 
Наведено належний порядок на кладови-
щах округу: вирубано поросль кущів та 
дерев, скошено суху траву, вивезено сміт-
тя. Зроблено поточний ремонт огорожі на 
кладовищі села Писанці, встановлено нові 
ворота та хвіртку, такі ж ворота з хвірткою 
замінено і на кладовищі села Богодарівка.

У всіх комунальних закладах проведено 
прибирання територій після зими, висад-
жено дерева, кущі та квітники. Багато меш-
канців сіл старостинського округу теж добре 
попрацювали в свої дворах та прибудин-
кових територіях. На виробничих об’єктах 
округу кипить комплекс весняних польових 
робіт, поряд із цим ведеться прибирання 
територій.
В.о. старости 
Ніна Мормуль

Квітень місяць на території Андріївського 
старостинського округу – традиційно є міся-
цем благоустрою. А цього року весна є ще й 
ювілейною. Ми відзначаємо День Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні і 75-у 
річницю вигнання нацистів з України.

З цією метою проведено ремонт Братсь-
кої могили (с. Братське). В селі Андріївці на 
меморіалі загиблих воїнів було влаштовано 
10 плит з іменами мешканців сіл, які не по-
вернулися з тієї далекої війни. Проведено 
косметичні ремонти пам’ятників, місць по-
ховань невідомих солдатів (які не внесені до 
списку раніше) у населених пунктах Радісно-
му, Остапівському, Нечаївці, Вільному. 

Під час місячника з благоустрою добре 
попрацювали колективи усіх бюджетних 
установ, приватні підприємці та працівники 
з благоустрою селищної ради. 

За сприяння дирекції водоканалу та до-
помоги одноосібників В.Г. Лисенка та Е.А. 
Сурніна оперативно вивезено сміття з кла-
довищ. Пісок завезено працівниками ФГ 
«Надія» (голова М.В. Никифоренко) спіль-
но з одноосібниками – О.М. Шепшелей та                      
І.Ю. Синьків.

Завдяки підтримці СФГ ім. Кісенка (голо-
ва В.С. Андрухов) впорядковано центральну 
алею та садибу, узбіччя дороги Покровське 
– Андріївка, територію парку та скверів. 

Користуючись нагодою, хочу подякувати 
всім причетним до весняних робіт з благо-
устрою, а землякам побажати міцного здо-
ров’я, витримки, добробуту і мирного неба!
в.о. старости
Наталія Сюрко

НЕ БЕЗДІЄМО У БОРОТЬБІ 
З ПАНДЕМІЄЮ

ОНОВЛЕНО САНІТАРНІ ЗОНИ 
ТА ПРИДБАНО КОНТЕЙНЕРИ 

БРАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ПОКРОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТ. № 2

КОЛОМІЙЦІВСЬКА ШКОЛА

ПІДТРИМУЄМО МЕДИЧНУ 
ГАЛУЗЬ РАЙОНУ

СУЧАСНА ТЕХНІКА – НОВІ МОЖЛИВОСТІ

ПОКРОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ 

ОКРУГ

АНДРІЇВСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ 

ОКРУГ

Початок 2020 року для дитя-
чо-юнацької спортивної школи мож-
на назвати дуже вдалим. Наші вихо-
ванці на чолі зі своїми тренерами за 
короткий період часу в черговий раз 
довели, що Покровщина була і зали-
шається кузнею молодих талантів 
спортивного руху.

Одним з яскравих прикладів цього є 
наші боксери, які розпочали 2020 рік з 
участі чемпіонаті області серед жінок, 
молоді та юніорок в м. Дніпро. Титул 
чемпіонок завоювали Ірина Мельник та 
Аріана Мис, срібними призерами чем-
піонату стали Ангеліна Ляшенко та Хан-
на Шитикова (тренер А.А. Бутеєць), брон-
зовим призером Мадлєна Яцура (тренер 
Р.І. Стефурак).  На чемпіонаті області з 
боксу серед юнаків, срібло здобув Антон 
Стариковський, бронзу-Олексій Мель-
ник (тренер В.В. Горобець). За резуль-
татами чемпіонатів області, вихованці 
нашої школи потрапили до складу збір-
ної команди Дніпропетровської області з 
боксу для участі у чемпіонатах України. 

Не менш результативну роботу за 

перший квартал 2020р. провели трене-
ри та учні  відділення вільної боротьби. 
У турнірі, який проходив в  місті Волно-
ваха, юними спортсменами Русланом 
Стальченком, Владиславом  Кривошеєм 
та Олександром Господом здобуто брон-
зові медалі. 

В чемпіонаті області з греко-римської 
боротьби  Руслан Стальченко та Владис-
лав Кривошей ( тренер В.Л. Стальченко) 
здобули треті місця. 

Волейбольна команда опорного за-
кладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів №1 - Покровський ліцей» (тренер 
В.І. Колісник)  зайняли другі місця у 
фінальних обласних змаганнях з волей-
болу серед загальноосвітніх шкіл області 
у вікових категоріях: юнаки 2003р.н., дів-
чата 2003р.н., дівчата 2006 р.н. 

Хороших показників у 2020 році 
досягли і юні футболісти ДЮСШ, наро-
бивши «шороху» не тільки на облас-
ному, але й на всеукраїнському рівні. 
Розпочалося все з поданої заявки двома 
віковими категоріями ДЮСШ до «Дитя-
чо-юнацької футзальної ліги «Олімпія +», 
яка стартувала 10.11.2019р. В турнірній 
таблиці за результатами 15 туру юнаки 
2007/2008р.н. знаходяться на 2 місці, 
юнаки 2009/2010р.н. займають четверту 
позицію. Хотілося б відмітити, що наші 
команди єдині з сільської місцевості, які 
приймають участь в даній лізі, а головне, 
демонструють яскраву командну гру. 

Завдяки співпраці з КЗ ««ДОЦФЗН» 
Спорт для всіх» три юні покровчани 

Нікіта Петренко, Даніл Шапошніков та 
Дєніс Шапошніков потрапили до складу 
збірної Дніпропетровської області з фут-
залу та взяти участь у чемпіонаті України 
з футзалу серед юнаків вікової гупи U-10, 
який проходив в м. Чорноморськ.  Для 
юних футболістів це був перший досвід 
та перші бронзові медалі на всеукраїн-
ському рівні. Окрім цього хлопці взяли 
участь у фінальних обласних змаганнях 
з футзалу «Золотий колос» серед юнаків 
2007/2008р.н. в м. Верхньодніпровськ, 
де здобули друге місце. У фінальних об-
ласних змаганнях з футзалу «Золотий 
колос» серед юнаків 2009/2010р.н. наші 
футболісти здобули право представляти 
область на всеукраїнських змаганнях.

По завершенню карантинних обме-
жень, в період яких скасовано проведен-
ня спортивних турнірів та змагань, ми 
продовжимо свою плідну, а головне – ре-
зультативну роботу в напрямку покорен-
ня нових спортивних вершин. 
Роман Стефурак
директор «Дитячо-юнацької 
спортивної школи»

МАЄМО ГАРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


