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Сьогодні ми разом відзначає-
мо 24-ту річницю відтоді, коли 
непорушно та назавжди Основ-
ним Законом України були закрі-
плені фундаментальні цінності 
- свобода, гідність, демократія та 
територіальна цілісність. Нехай 
цей день додасть нам наснаги 
та сили, принесе світлий на-
стрій, поселить у серці почуття 
відповідальності та гордості за 
нашу Покровську об’єднану те-
риторіальну громаду та Україну 
в цілому.

Я щиро пишаюсь нашою гро-
мадою, кожним з вас, хто до-
брим словом чи ділом підтримує 
та намагається розвивати її так, 
як може, як уміє.

Вірю, що поважаючи один 
одного, викоренивши зі своїх 
думок зло і недовіру, ми разом 
зможемо згуртувати всі поколін-
ня в переконанні, що Батьківщи-

на починається з кожного і від 
кожного з нас залежить побудо-
ва гармонійного суспільства.

З повагою
Покровський селищний 
голова                           
Світлана СПАЖЕВА

Символічно із початком літа до нас приходить улюблене свято малечі - День 
захисту дітей. Щороку ми старанно готуємось до свята: оновлюємо дитячі май-
данчики, які цього дня наповнюються особливою атмосферою дитячого сміху, 
веселощів та позитивних емоцій. Так, протягом травня місяця завдяки плідній 
роботі працівників з благоустрою селищної ради та небайдужих мешканців 
Покровської ОТГ було упорядковано 30 дитячих майданчиків на всій території 
громади. 

 ЗНОВУ ДО САДОЧКІВ!
З 1 червня заклади дошкільної 

освіти Покровської громади зно-
ву відкрили двері своїм вихован-
цям після тривалих карантинних 
«канікул».

До карантину садки Покровсь-
кої селищної ради відвідувало 
близько 320 вихованців. 1 червня 
до дитячих садочків завітали 123 
малюки. Така цифра була очікува-
ною, адже серед опитаних батьків 
деякі все ж чекають покращення 
епідеміологічної ситуації. 

До відкриття працівники до-
шкільних навчальних закладів по-
чали готуватися заздалегідь: про-
вели дезінфекцію, перестановку 

ліжок, парт та інші заходи, які пе-
редбачені вимогам Міністерства 
охорони здоров’я.

На вході у кожен садочок дітей 
зустрічали медичні працівники, 
які проводили дезінфекцію рук 
та температурний скринінг. А ма-
леньких вихованців ДНЗ «Орлят-
ко» до прикрашеного різнокольо-
ровими повітряними кульками 
садочка запрошував казковий 
герой «Карлсон», який пригощав 
дітлахів смаколиками та дарував 
гарний настрій.

Коштом селищного бюджету 
всі заклади дошкільної освіти для 
повноцінної роботи під час ка-
рантину забезпечені дезінфекцій-
ними, антисептичними та мию-
чими засобами, безконтактними 
термометрами для обов’язкового 
температурного скринінгу дітей та 
працівників.

Окрім того, всі малюки, які при-
були до садочків 1 червня тради-
ційно отримали невеличкий пре-
зент від селищної ради з нагоди 
свята- тісточко «Барні» та сік.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту
виконавчого комітету 
Покровської селищної ради                                                      
Наталя ВЛАСОВА

Кожного року 1 червня різно-
манітна розважальна програма, 
святковий концерт, конкурси та 
вікторини перетворюють цен-
тральний парк селища Покровсь-
ке на справжню дитячу планету. 
Так мало бути і цього року, але, 
на жаль, зважаючи на карантин-
ні обмеження всі святкові захо-
ди було відмінено. Та завдяки 
небайдужим мешканцям нашої 
громади, ми не залишили без 
уваги тих дітей, які найбільше її 
потребують.

У рамках акції «Ти не один, 
ми завжди разом», яка пройшла 
на території громади до Дня за-
хисту дітей», завдяки ініціативі 
Молодіжної ради та матеріаль-
ній допомозі жителів громади 
було зібрано кошти у сумі 13 тис. 
270 грн.

Зранку 1 червня працівники 
виконавчого комітету селищної 
ради відвідали дітей, які пере-
бувають у дитячому відділенні 

Покровської центральної район-
ної лікарні, вручили продуктові 
набори та смачний пиріг. Допо-
могу в цьому надав депутат По-
кровської селищної ради М. А. 
Секеда. 

Завдяки допомозі керівництва 
ТОВ «Родіна-Трейд» (директор 
О.В. Кузьменко), «Земля» (пре-
зидент В.В. Андрухов), підприєм-
ців Ю.А. Андрущенко, М.М. Дро-
гобецького, І.В. Шаповалова, 
О.М. Кісенка, жителів громади 
М.Г. Головко, Л.Є. Спажева, ро-
дини Діденків, працівників за-
кладів освіти, культури селищної 
ради, працівників виконавчого 
комітету Покровської селищної 
ради, благодійної організації 
«Олександрівський фонд розвит-
ку громади», Андріївського бла-
годійного фонду «Довіра» 29 ді-
тей із 11-ти сімей, які опинились 
у складних життєвих обставинах, 
отримали продуктові набори та 
святковий настрій на весь день.

Не залишились без уваги сьо-
годні і десять вихованців дитячо-
го будинку сімейного типу Т.П. 
Бусигіної, яких відвідали пра-
цівники виконавчого комітету 
селищної ради та подарували з 
нагоди свята продуктові набори 
із різноманітними смаколиками.

Окрім того, семеро дітей, які 
потребують лікування та дві ба-
гатодітні родини, у яких вихо-
вується вісім дітей, отримали 
матеріальну допомогу на загаль-
ну суму 9 тис. грн.

Щира вдячність всім, хто долу-
чився до цієї доброї справи. Вко-
тре ми довели, що разом робити 
добро легко, особливо коли воно 
стосується майбутнього нашої 
громади-дітей!

Спеціаліст відділу
загально-організаційного 
забезпечення виконавчо-
го комітету селищної ради                             
Віта ТУРЧИНА

НАЙКРАЩЕ - 
ДІТЯМ
або Як Покровська громада відзначила день 
захисту дітей 

Температурний скринінг ДНЗ «Теремок»

Вихованці ДНЗ «Орлятко»

РЕПОРТАЖ

Шановні жителі Покровської 
об’єднаної територіальної 
громади!



На початку червня на території села 
Андріївка ІІ відбулося відкриття дов-
гоочікуваного дитячого майданчика.

Ідея Анастасії Тищенко (авторка 
проєкту) допомогла реалізувати мрію 
дітлахів в рамках проєкту Бюджет участі 
2019 року. Завдячуючи активності та 
згуртованості мешканців села було ви-
конано роботи від планування території 
до повного впорядкування майданчика. 
Вагому підтримку надало ТОВ Агрофір-
ма «Земля», а саме було сплановано те-

риторію, підвезено будівельні матеріали, 
автомобільні шини і вивезено сміття. 

Дякуємо за активну участь у облашту-
ванні та встановленні майданчика не-
байдужим жителям, як дружньо, творчо 
та оперативно підійшли до реалізації 
задуму Валентину Тищенку, Юрію Ша-
повалову, Євгенію Макарусю, Євгенію 
Гетманюку, Наталії Шадурі, Вікторії Піяк, 
Тетяні Хацевич, Олені Волох, Людмилі 
Гетманюк, Ігорю Третині, Віктору Васи-
лейку, Владу Гамію, Артему Курносу, 

Ігорю Семенюку, Михайлу Щербакову, 
Володимиру Кісенку та працівникам з 
благоустрою Наталії Нестер та Наталії 
Кримовій. 

Допомогу під час облаштування май-
данчика надали директорка Братського 
НВК Зоя Дубнюк разом із членами колек-
тиву Валентиною Колошвою, Станісла-
вом Никифоренком, Сергієм Іващенком.

2 ВІСНИК
ПОКРОВСЬКОЇ ОТГ

З початку березня цього року на 
території Покровської ОТГ розпочав 
роботу соціальний автобус. Мета да-
ного проєкту-забезпечити мешканців 
громади пільгової категорії доступною 
безкоштовною послугою перевезення. 
Соціальний автобус працює у тесто-
вому режимі та курсує лише один раз 
на тиждень, щосереди на території 
Олександрівського старостинського 
округу.

Маршрут автобуса починається о 
06:50 годині з села Олексіївка та пря-
мує через села Тихе, Коломійці до смт 
Покровське (кінцева зупинка - Центр 

надання адміністративних послуг По-
кровської ОТГ, що поблизу Покровсь-
кої районної лікарні) та о 13:00 у зво-
ротному напрямку.

Щоб скористатися послугами со-
ціального автобуса жителям старо-
стинських округів необхідно зверну-
тися до старости округу та на підставі 
підтверджуючих документів отримати 
талон для пільгового проїзду.

Тетяна КОЛІСНИК начальник 
соціально-гуманітарного від-
ділу виконавчого комітету 
селищної ради                       

Шановні мешканці громади, підприємці та інвестори!
Повідомляємо вам, що на нашому офіційному сайті працює Геопортал гро-

мади ( https://bit.ly/3gHOANX ), який розроблено в рамках проєкту USAID «Під-
тримка аграрного сільського розвитку».

Ця насичена універсальна база даних доступна в онлайн-режимі, дає мож-
ливість ознайомитись та користуватися опублікованими на ній ортофотопла-
нами, Публічною кадастровою картою, генеральним планом смт Покровське. 
Окрім того на геопорталі розміщено межі громади та її населених пунктів, вулиці 
та дороги, будівлі та споруди, а також комерційні, соціальні та землевпорядні 
заходи перспективного розвитку Покровській ОТГ.

Тож, ласкаво просимо до Геопорталу Покровської громади! Заходьте, ко-
ристуйтесь, вносьте свої пропозиції!

21 травня біля Покровського центру 
дозвілля відбулося підведення під-
сумків конкурсу Покровської ОТГ на 
кращий дизайн наліпки для сміттєвих 
баків громади.

Нагадаємо, конкурс тривав 15 днів (з 
16 по 30 квітня), протягом яких усі бажа-
ючі мали можливість проявити креатив 
та внести своїм талантом вклад у розви-
ток громади, а саме розробити дизайн 
наліпки, яка буде прикрашати 60 нових 
сміттєвих баків на території громади.

Загалом у конкурсі взяли участь 21 
житель громади: Роман Матола (учень 
7 класу Коломійцівської ЗОШ), Вадим 
Камінський (учень 8 класу Коломійцівсь-
кої ЗОШ), Ольга Кондратенко (учениця 
6 класу Коломійцівської ЗОШ), Дмитро 
Коломоєць (учень 5 класу Коломійцівсь-
кої ЗОШ), Ангеліна Гранкіна (учениця 7 
класу Коломійцівської ЗОШ), Олександр 
Коваленко (учень 10 класу Коломійцівсь-
кої ЗОШ), Ліна Берлименко (учениця 6 
класу Коломійцівської ЗОШ), Анна Вол-
кова (учениця 8-А класу Покровського 
ліцею), Анжела Онищенко (учениця 10-А 

класу Покровського ліцею), Єлизавета 
Мачихіна (учениця 10-А класу Покровсь-
кого ліцею), Софія Панчишина (учениця 
9 класу Покровської гімназії), Софія Зе-
ленська (учениця 5-Б класу Покровської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2), Анастасія Мікулі-
на (учениця 7-А класу Покровської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №2), Анна Холод (мешканка 
Андріївського старостинського округу), 
Яна Сілецька-Васильєва (директорка 
Покровської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2), Ка-
терина Дерев’янко (вчителька опорної 
школи Покровський ліцей), Марина 
Семенюта (вчителька Братського НВК), 
Світлана Чевюк (продавчиня-консуль-
тантка магазину «Орхідея»), Вікторія 
Губіч ( спеціалістка відділу з питань ко-
мунальної власності, житлово-комуналь-
ного господарства, благоустрію та інфра-
структури виконкому селищної ради), 
Ольга Барвіненко (спеціалістка відділу 
з питань комунальної власності, житло-
во-комунального господарства, благоу-
стрію та інфраструктури виконкому се-
лищної ради), Яна Кружко (вихователька 
закладу дошкільної освіти «Орлятко»)

Дуже приємно, що високу активність в 
конкурсі проявила молодь старостинсь-
ких округів.

Тож, врахувавши коментарі та «лай-
ки» користувачів соцмережі Facebook, 
фаворитами стали роботи учасників:

  Камінського Вадима «Будь влучним – 
сміттю місце тут!»;

  Панчишиної Софії «Сміттю не місце в 
Покровській ОТГ!»;

  Чевюк Світлани «Викинь сміття і будь 
відповідальним!»;

   Губіч Вікторії «Чиста громада – здо-
рове майбутнє!»

Переможцем конкурсу визнано наліп-
ку «Покровський сміттяїд – Кидай сміття 
– Покращуй громаду для життя!» (автор-
ка Яна Кружко).

Всіх учасників конкурсу привітала та 
вручила подарунки на згадку селищний 
голова Світлана Спажева.

Маргарита МОКІЄНКО 
спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради 

УСМІШКА ДІТЕЙ - 
НАЙКРАЩА ПОДЯКА!
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ВІДНОВИВ РОБОТУ 
СОЦІАЛЬНИЙ АВТОБУС

ПРАЦЮЄ ГЕОПОРТАЛ ГРОМАДИ

ПОКРОВСЬКИЙ СМІТТЯЇД ПРИКРАШАТИМЕ СМІТТЄВІ БАКИ ГРОМАДИ

19 травня мешканцями села До-
бропасове встановлено дитячий 
майданчик на території села, який 
придбано за кошти місцевого бюд-
жету.

Щира вдячність Олександру Роман-
цю та Валерію Климчуку за надану 
допомогу у підготовці ділянки для май-

бутнього майданчика.
Окрема вдячність небайдужим жи-

телям села: Артему Дормі, Володими-
ру Колодію, Геннадію та Станіславу 
Близнюкам, Олександру Олеговичу та 
Олександру Миколайовичу Сідунам, 
Ростиславу та Станіславу Ковнірам, 
Максиму Сідуну, депутату селищної 
ради Валерію Журбі та працівникам з 

благоустрою Олександрівського ста-
ростинського округу Сергію Барладіну 
та Віктору Дуб’язі за активну участь та 
допомогу у встановленні майданчика.

Приємно, що жителі старостинських 
округів проявивши ініціативу та згур-
тованість в черговий раз довели своїм 
особистим прикладом – коли є бажан-
ня, то і результат обов`язково буде. 

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК В СЕЛІ АНДРІЇВКА ІІ

МАЙДАНЧИК В СЕЛІ ДОБРОПАСОВЕ

Переможниця конкурсу Яна Кружко

Селищний голова Світлана Спажева вручає подарунок учасниці конкурсу



Побувавши у виробничо-творчому центрі дітей та юнацтва Покровської селищної ради, відчувши атмосферу добра, енергійності та краси, не 
можливо не пишатись цим єдиним у громаді закладом, де цікаво і корисно, творчо, де самостійно та за допомогою дорослих розкриваються 
таланти, відкриваються шляхи до здійснення дитячих мрій.

3
МАЙСТЕРНЯ ТАЛАНТІВ ВИРОБНИЧО-
ТВОРЧОГО ЦЕНТРУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

КОЛОНКА
СТАРОСТИ

Щиро вітаю Вас із визначним дер-
жавним святом - Днем Конституції 
України.

Відзначаючи День Конституції, ми 
усвідомлюємо головний Закон країни 
як основу сильної держави і гарантію 
національної злагоди. Конституція 
визначила найціннішим життя люди-
ни, її здоров’я, честь і гідність, надала 
кожному громадянину свободу слова 
та віросповідання. І обов’язок кожного 
українця – поважати Конституцію й не-
ухильно дотримуватися її принципів. 
Пам’ятаймо, держава – це не лише 
чиновники і депутати, держава – це 
весь народ, кожен з нас. Тому будьмо 
мудрими, сильними й гідними грома-
дянами своєї держави. І нехай непо-
рушними будуть головні принципи 
Конституції – народовладдя, гуманізм 
та законність.

Від щирого серця бажаю Вам злаго-
ди, добробуту, процвітання та світлого 
майбутнього.
З повагою в.о старости                                                              
Ніна МОРМУЛЬ

Прийміть сердечні вітання з нагоди Дня 
Конституції України та Дня молоді!

Ці свята ми традиційно відзначаємо в 
один день. Це пов’язано не тільки з тим, що 
дві дати стоять поруч, а й з тим, що за духом 
своїм свята дуже близькі між собою.

Вітаючи із визначними святами, бажаю 
жителям Покровської ОТГ впевненості, 
сили, гідності та усвідомлення захищеності 
своїх прав, всього того, що дає нам Консти-
туція і високе звання громадянина Українсь-
кої держави.

Нехай у кожного з нас міцніє почуття гор-
дості за свою країну, за її Основний Закон, 
що гарантує втілення мрій і сподівань на 
краще й щасливе життя у власній державі.

Вітаючи нашу юнь, хочеться щиро поба-
жати їй насолоджуватися всім найкращим, 
що є в житті, не боятися перешкод, а муж-
ньо долати їх. Нехай любов до Батьківщини 
об’єднує нашу молодь у щирих прагненнях. 
Сьогодні вкрай потрібні її молодеча зав-
зятість, патріотизм, нові ідеї та ініціативи. 
Переконана, що творчий ентузіазм юних по-
кровчан, бажання у всьому бути першими 
щоденно працюватимуть на розвиток нашої 
громади, процвітання рідного краю.

Щиро бажаю всім землякам щасливої 
долі, міцного здоров’я, злагоди і пам’ятати, 
що від вас залежить завтрашній день - май-
бутнє всієї України!

Зі святами вас!
в.о. старости
Наталія СЮРКО

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО 

СТАРОСТИНСЬКОГО 
ОКРУГУ! 

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ, 
ОДНОСЕЛЬЦІ!

У ВТЦДЮ здійснюються перші 
кроки від бажання та захоплення до 
майстерності та професіоналізму. 
Тому гурткова діяльність спрямова-
на на створення виховного простору 
для дітей та молоді в нашій громаді, 
стимулювання розвитку природних 
нахилів та творчих здібностей ви-
хованців. Дитячі мистецькі витвори 
хвилюють до глибини душі, зачаро-
вують, милують око і ніби переносять 
у той далекий світ прекрасного, без 
якого було б безбарвним наше життя.

Під час організації діяльності дітей 
у закладі, виникає можливість заціка-
вити вихованців творчістю, прагнен-
ням набути необхідних прийомів та 
засобів у визначенні нестандартності 
та оригінальності творчої діяльності. 
А допомагають в цьому керівники 
гуртків, для яких потреби та інтереси 
дитини понад усе.

Для охочих навчитися виготовляти 
іграшки чи картини з солоного тіста, 

працює гурток «Тістопластика», під 
керівництвом Наталії Віталіївни Ку-
ровської, яка також навчить старій і 
трішки забутій техніці малювання по 
склу «Підскляний розпис».

Хочеш навчитися виготовляти хи-
мерні візерунки з паперу технікою 
квілінг та виготовляти прикраси 
зі стрічок чи вишивати атласними 
стрічками, приходь на гуртки «Папе-
рокручення» та «Вироби зі стрічка-
ми», а навчить вас цій майстерності 
Тетяна Вікторівна Волкова.

Для того, щоб пізнати традиції та 
звичаї рідного краю, навчитися техні-
ці вишивання та бісероплетіння, сим-
волам в писанкарстві, то вам обов’яз-
ково треба відвідати гуртки «Народна 
творчість» та «Бісероплетіння», яки-
ми керує Зоя Миколаївна Романець.

Дуже цікаво і креативно проходять 
заняття в гуртку «Творча майстерня», 
де керівник гуртка Катерина Олексіїв-
на Тарасова навчить вас плести речі 
зі звичайних газетних трубочок, 

вирізати витинанку, та плести гер-
дани з бісеру. Окрім того, Катерина 
Олексіївна вчить дітлахів логічно мис-
лити під час занять в гуртку «Шахи».

Для молоді завжди відкриті двері 
гуртка «Молодіжний клуб», який 
очолює Наталія Михайлівна Шульга. 
«Молодіжний клуб» - це об’єднан-

ня активних, цілеспрямованих дітей 
середнього та старшого віку, яке до-
помагає дітям розвивати свої власні 
сили, лідерські якості та організатор-

ські здібності.
Але у ВТЦДЮ працюють керів-

никами гуртків не тільки жінки, а й 
чоловіки. І очолюють вони серйозні 
і важливі напрямки діяльності гуртко-
вої роботи. Це науково-технічний та 

туристсько-краєзнавчий напрямки.
Авіамодельний спорт – це складно, 

цікаво та романтично. Вже тривалий 
час працює в закладі «Авіамодель-
ний» гурток, незмінним керівником 
якого є майстер своєї справи – Воло-
димир Миколайович Халимоненко.

У гуртку діти виготовляють най-
простіші вільнолітаючі моделі літаків, 
аероглісери, кордові моделі, радіо-
керовані моделі та експеримен-
тальні літаючі моделі. Саме тут юні 
авіамоделісти роблять перші кроки 
у конструюванні та моделюванні. 
На заняттях діти знайомляться з ро-
ботою та прийомами виготовлення 
моделей, вчяться як працювати з ін-
струментами, здобувають навички 
радіосправи. Кожен вихованець гурт-
ка самостійно працює над створен-
ням певної авіамоделі. Завдяки напо-
легливій праці, вони в майбутньому 
досягають досить гарних результатів. 
Гуртківці показують високу майстер-
ність у керуванні літаків на швидкість, 
дальність, тривалість перебування у 
небі. Гурток відомий не тільки в сели-
щі та районі, а й в області. Адже його 

вихованці постійно захищають честь 
громади в обласних змаганнях з авіа-
моделювання, виставках з технічної 
творчості. 

Окрім того, Володимир Миколай-
ович вчить дітей виготовляти та за-
пускати повітряні змії під час занять 
у гуртку «Конструювання повітряних 
зміїв».

Не менш цікавий і захоплюючий є 
гурток «Юні туристи - краєзнавці», 
який очолює Володимир Григорович 
Давиденко. Про Володимира Григо-
ровича можна впевнено сказати, що 
він фанат своєї справи, людина, яка 
любить те чим займається. І цю лю-
бов та захоплення він передає своїм 
вихованцям. Туристичний гурток 
у ВТЦДЮ ще «молодий», працює 
лише другий рік, але стрімко наби-
рає обертів, і став популярним серед 
школярів. Популярність гуртка пояс-
нюється дуже просто: він не тільки 
активно підтримує високий рівень 
культурного збагачення, яке отриму-

ють мандрівники в процесі здійснен-
ня походу чи поїздки, а й дає вели-
чезний заряд бадьорості, сприяє як 
фізичному так і духовному розвитку 
юних мандрівників. 

На гурткових заняттях вихованці 
удосконалюють техніку пішохідного 
туризму, способи та прийоми по-
долання природних та штучних пе-
решкод, вчаться страхувати себе від 
нещасного випадку, орієнтуватися на 
місцевості, організовувати бівуак та 
побут в польових умовах, надавати 
долікарську допомогу, обслуговувати 
та ремонтувати наявне туристичне 
спорядження. А найголовніше - у ді-
тей виховується почуття патріотизму, 
поваги до історичних, культурних 

та природних пам’яток рідної землі. 
Займаючись в гуртку, вихованці як 
теоретично так і практично вивча-
ють, що таке туризм. А туризм – це 
здоровий спосіб життя, це бажання 
мати завжди добру фізичну форму, 
це можливість поповнити свої знання 
про оточуючий світ. Туризм – це ви-
ховання в собі витривалості, допит-
ливості, сміливості, наполегливості.

Надзвичайно важливим є те, що 
під час занять з туризму народжуєть-
ся справжня дружба та взаємопід-
тримка. І звичайно ж, туризм – це 
романтика, це пісні біля вогнища, 
ночівлі у наметах, неповторні світан-
ки та заходи сонця. 

Як у краплі води відбивається сон-
це, так і в дітях відображається ду-
ховне багатство педагогів, які працю-
ють заради щасливого майбутнього 
підростаючого покоління. І саме від 
нас, дорослих, залежить, яким буде 
становлення маленької людини та як 
складеться її доля. Зігріваючи теплом 
і любов’ю кожне дитяче серце, об’єд-
нуючи зусилля за ради майбутнього 
– ми виховуємо достойних українців, 

які неодмінно стануть гордістю дер-
жави. 

Давайте разом будемо робити все, 
щоб дитинство й майбутнє наших ді-
тей було прекрасним.

Заступник директора
з навчально-виховної 
роботи ВТЦДЮ  
Ольга КАРАБУТ


