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отримали масу вражень та гарний 
настрій на весь день! 

У червні 2018 року, за ініціативи 
Молодіжної ради села Романки та 
за підтримки товариств та фермер-
ських господарств, було придбано 
фарбу на загальну суму 1 тис 300 
грн та пофарбовано огорожу на те-
риторії дитячого та спортивного 
майданчиків, а також скошено траву, 
вирізано поросль на прилеглій тери-

торії. У толоці взяли участь чимало 
небайдужих жителів села, які дбають 
про красу та ошатність своєї малень-
кої батьківщини. 

Тож, підсумовуючи вищесказа-
не, можна зробити один важливий 
висновок: молодь Покровської ОТГ- 
рушійна сила змін. Змін, які обов’яз-
ково приведуть нас до кращого єв-
ропейського майбутнього!

но чимало благодійних акцій та су-
ботників. Так,  04-05 квітня 2018 року 
на території села пройшла акція «За 
чисте довкілля», в рамках якої було 
прибрано територію шкільного под-
вір’я, а також узбіччя автодороги По-
кровське-Катеринівка. 

06 квітня 2018 року, за підтримки 
приватних підприємців, фермерсь-
ких господарств та товариств села 
Романки, Молодіжною радою було 
проведено благодійну акцію до пас-
хальних свят, в рамках якої учасники 
та діти війни отримали солодкі пре-
зенти та гарний настрій. 

02 червня 2018 року на території  
Романківського сільського клубу 
відбулося свято для маленьких жи-
телів та гостей села, присвячене Дню 
захисту дітей, організатороми якого 
були члени Молодіжної ради. За ра-
хунок коштів, виділених приватними 
підприємцями, фермерськими го-
сподарствами, які здійснюють свою 
діяльність на території села, а також 
небайдужими жителями, було прид-
бано різноманітні смаколики для ма-
лечі, організовано «солодкий» стіл. 
Свято до Дня захисту дітей в селі 
Романки вдалося на славу. Дітлахи 

У 2015 році при Покровській се-
лищній раді було створено Молодіж-
ну раду. І за цей її невеликий період 
існування у Покровської об’єднаної 
територіальної громади з’явилися 
власні традиції. Значну роль у фор-
муванні цих традицій відіграє актив-
на молодь селища. Саме молодь є 

найбільш динамічною частиною гро-
мадянського суспільства, генерато-
ром та провідником нових ідей. Тому 
успішність будь-яких суспільно-еко-
номічних і політичних перетворень у 
країні залежить від умов соціалізації 
й розвитку молодого покоління. 

Завдяки об’єднанню зусиль ви-
конавчого комітету Покровської се-
лищної ради та членів Молодіжної 
ради  у громаді вдалося реалізувати 
ряд проектів, які позитивно впли-
нуло на процес соціалізації дітей та 
молоді. З 2015 року при підтримці 
селищної ради проводяться акції 
«Великодня писанка», «Святий Мико-
лай», «Діти Покровщини за мир», «Від 
серця до серця» та «Діти - дітям» до 
Міжнародного дня людей з інвалід-
ністю, конкурс  малюнків та творів 
«Лист солдату в зону АТО». За ініціа-
тиви селищної ради запроваджено 
щорічну акцію «З Україною в серці», в 
ході якої  кожен учень та вихованець 

закладів освіти селищної ради виро-
стив та висадив символ нашої країни 
– квітку чорнобривець. 

 З 2016 року проводиться гра се-
ред молоді Клуб Веселих та Кмітли-

вих на кубок Покровської селищної 
ради та  тенісний турнір «Політ м’я-
ча». Також дієвими та результативни-
ми є щорічна соціальні акції до Дня 
дозвілля, коли небайдужі молоді 
люди організовують прибирання в 
місцях громадського відпочинку: 
в парках, біля ставків тощо. Так, на 
весні цього року, за ініціативи Мо-
лодіжної ради, було організовано та 
проведено спільно із небайдужими 
жителями селища толоку на тери-
торії парку «Чарівні дубки» в с. Олек-
сандрівка.  

У 2017 році проведено акцію 
«Діти за чисте довкілля» (роздільний 
збір сміття), розпочато спільну дов-
гострокову акцію спільно з лікарями 
місцевої лікарні «Ми за здоровий 
спосіб життя». 

Враховуючи, що на території ОТГ 
здійснюють свою діяльність товари-
ства, одним з напрямків діяльності 
яких є галузь тваринництва – ТОВ 
«Обрій», «Родіна-Трейд», «Відрод-
ження» та два молочні кооперативи 
- СОК «Молочарське» та молочний 
кооператив «Добробут Андріївки» 
у 2018 році проведено конкурс ма-

люнків «Життя починається з молока 
матері». Ця акція була проведена з 
метою популяризації здорового хар-
чування, користі вживання молоч-
них продуктів та престижу професій 
сільськогосподарського напряму.

В рамках Програми реалізації 
молодіжної політики на території 
Покровської селищної ради до 
2021 року  щорічно проводиться 
акція «Перший раз в перший клас» 
з врученням першокласникам кан-
целярських наборів, здійснюється 
виплата матеріального заохочення  
відмінникам навчання, переможцям 
та призерам міжнародних, всеу-
країнських , обласних, районних, се-
лищних проектів, програм, олімпіад, 
спортивних змагань, фестивалів, 

конкурсів, в тому числі, з метою під-
тримки ордена «Знак пошани» Ви-
щого професійного училища  № 75, - і 
переможцям конкурсу  професійної 
майстерності – учням училища.

Також Молодіжна рада  спільно з 
програмою USAID DOBRE у 2018 році 
розпочала реалізацію проекту будів-

ництва роледрому для молоді. 
З метою організації культурного 

відпочинку і різноманітної діяль-
ності  молоді у вільний час, при під-
тримці селищної ради Молодіжна 
рада наразі працює над створенням 
Молодіжного простору «POKROVSKE 
на базі комунального закладу куль-
тури «Покровський центр дозвілля». 

Ідея проекту  полягає в тому, 
аби створити так зване 
«третє (нейтральне) міс-
це» - вільний простір для 
молоді, для генерації та 
втілення ідей, заняття 
корисними і цікавити 
справами, саморозвитку, 
розширення соціальних 
зв’язків, організації ко-
рисного дозвілля, а саме: 

місце для стимуляційних ігор, про-
ведення тренінгів, селфі-зона, місце 
для перегляду кінофільмів, місце для 
кави-брейків, зона WiFi, надання без-
коштовного доступу до інтернету та 
офісної техніки, ведення блогу тощо. 

При написанні Стратегії стало-
го розвитку об’єднаної громади на 
2017-2025 роки до складу робочої 
групи також було залучено пред-
ставників з числа активної молоді.

 На території Покровської об’єд-
наної територіальної громади діє 
ще одна молодіжна організація- Мо-
лодіжна рада села Романки. Хоча ця 
організація ще зовсім «молода», та 
все ж за ці півроку існування члена-
ми ради, яких, наразі, налічується 11 
осіб, було організовано та проведе-
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МОЛОДЬ ПОКРОВСЬКОЇ ОТГ: БУТИ АКТИВНИМ 
УЧАСНИКОМ, А НЕ ПАСИВНИМ СПОСТЕРІГАЧЕМ!

Сьогодні ми відзначаємо 22-гу річницю від дня ухвалення Конституції України – головного документа, який 
окреслює основні права і свободи людини, визначає найважливіші суспільні відносини, територіальний устрій 
держави, демократичні засади її розвитку. Цей пам’ятний день відкрив перед нами шлях до розвитку і зміцнення 
правової європейської країни.

 Це свято кожного з нас, не зважаючи на стать, вік, професію, соціальний стан чи мову. Адже Основний Закон 
нашої держави гарантує та забезпечує права і обов’язки громадян.

Та слід пам’ятати, що будь-яка, навіть найдосконаліша Конституція, неспроможна миттєво забезпечити 
зміни  в  суспільній свідомості та практиці. Потрібні час, віра і напружена праця, щоб конституційні засади увій-
шли в наше життя конкретними і зримими змінами. А це все у значній мірі залежить від кожного з нас,  від нашого 
порозуміння, консолідації, злагодженості і зкоординованості рішень та дій.  

Я щиро вірю, що всі ми хочемо бачити нашу громаду кращою. На мою думку, успіх в усіх наших справах прийде 
тоді, коли кожен громадянин не тільки користуватиметься правами і свободами, а належним чином виконува-
тиме свої обов’язки. 

Переконана, якщо ми всі разом посіємо мудрість, терпіння, бажання працювати, то обов’язково пожнемо до-
бробут, соціально-економічну стабільність та злагоду. 

То ж, не будемо ж шкодувати заради цього ані сил, ані енергії! Відмовимося назавжди від розпалювання воро-
жнечі в суспільстві. Зробимо разом все можливе для того, щоб наступні покоління пишалися тим, що живуть на 
рідній Покровській землі!

Хай нинішнє свято наповнить наше життя невичерпною енергією, надасть усім нам наснаги, сил і впевне-
ності у всіх добрих справах на благо нашої Покровської об’єднаної територіальної громади! 

З повагою,
Покровський селищний голова С.А.СПАЖЕВА

День Конституції України — це свято державної важливості. Це наше 
спільне свято! Світовий досвід свідчить, що найуспішніше розвивається 
та суспільна система, в якій найбільш повно розкривається творчий по-
тенціал людини. Саме вільна і відповідальна особа є головною рушійною 
силою сучасної цивілізації, творцем всіх складових суспільних відносин – 
політичних, економічних, соціальних, правових, етнічних, конфесійних, на-
укових, культурних. 

У цей день хотілося б висловити надію на те, що закладений в Основно-
му Законі потенціал буде розкритий повною мірою, що сприятиме розвит-
ку економічної, культурної та духовної сфер мешканців нашої громади. 

Нехай демократичні засади, що були закріплені цим надзвичайно важ-
ливим документом стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності 
прийде до серця кожного жителя. Давайте сподіватися на краще майбут-
нє та разом розбудовувати нашу громаду.

Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я та творчого натхнення, 
добробуту і затишку у ваших родинах, мудрості і далекоглядності, висо-
ких досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів 
Основного Закону нашої держави – народовладдя, гуманізму та законності.

З повагою
В.о. старости Олександрівського старостинського округу 

Покровської селищної ради Н.Ф. МОРМУЛЬ

28 червня 1996 року стало визначальним днем новітньої вітчизняної 
історії, адже було прийнято документ, що став надійним підґрунтям де-
мократичного законотворчого процесу в нашій державі.

Конституція визначила найціннішим – життя людини, її здоров’я, 
честь і гідність, надала кожному громадянину можливості для самоор-
ганізації, свободу слова та віросповідання. І обов’язок кожного громадяни-
на України - поважати її та дотримуватися законів. 

Я впевнена, що спираючись на положення Конституції, представники 
влади та органів місцевого самоврядування, працюючи спільно з керівни-
ками підприємств, організацій, установ, гідно витримають будь-які ви-
пробування долі, зуміють забезпечити високий рівень життя громадян 
нашого краю. 

 Пам’ятаймо, що лише наші спільні зусилля стануть запорукою 
процвітання нашого селища та сіл, де ми живемо та працюємо. 

Зичу вам стабільності, благополуччя та злагоди у родинах, добра та 
миру! 

З повагою в.о. старости
Андріївського старостинського округу         

Покровської селищної ради Н.А. ЮРКО

ШАНОВНІ МОЇ ЗЕМЛЯКИ! ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ГРОМАДИ!

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!



Відповідно до 
ст. 34 Закону Украї-
ни «Про місцеве 
самоврядування в 
Україні» селищна 
рада надає додат-
кові пільги у сфері 
соціального захисту 
населення за раху-
нок коштів місцевого 
бюджету. 

В рамках реаліза-
ції заходів Програми 

соціального захисту окремих категорій населення Покровської тери-
торіальної громади даної Програми протягом січня-травня 2018 року 
надана матеріальна допомога: до знакових подій 115 ветеранам війни 
та 68 особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
на суму 143 тис. 998 грн.; на лікування 19 громадянам на суму 22 тис. 200 
грн.

 Також у 2018 році за ініціативи селищної ради та підтримки підприєм-
ців, фермерів, небайдужих жителів громади були проведені соціальні ак-
ції до пасхальних свят, Дня пам’яті та примирення, Дня захисту дітей, Дня 
матері. В ході проведення соціальних акцій продуктові набори отримали 
30 одиноких непрацез-
датних громадян похи-
лого віку, 10 ветеранів 
війни та 4 сім’ї загиблих 
учасників АТО, дитячий 
будинок сімейного типу 
та 1 прийомна сім’я, 26 
дітей з інвалідністю. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН -  
ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ ПОКРОВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

денних навичок, а також корекційні та 
наочні засоби для проведення розви-
вальних занять. Меблі в ній модульні, 
що дозволятиме по-різному формува-
ти робочі зони – індивідуальні та для 
роботи в групах. 

У 2018 році виділено кошти в сумі 
1 млн. 900 тис. грн (в т. ч. 1 млн. 330 
тис. грн кошти з обласного бюдже-
ту; 570 тис. грн. – кошти  з селищного 
бюджету) на придбання шкільного 
автобуса для опорної школи КЗО «На-

вчально-виховний комплекс «Загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – По-
кровський ліцей». 

З метою організації повноцінно-
го оздоровлення та відпочинку дітей 
на території селищної ради у червні 
2018 року на базі загальноосвітніх за-

кладів функціонували пришкільні та-
бори з денним перебуванням. Заклади 
відвідало близько 700 дітей. Харчуван-
ня на одну дитину в день становило 30 
грн., що на 100 % забезпечило вимоги 
харчування в оздоровчий період. Що-
денно вихованці пришкільних таборів 
мали можливість взяти участь в авто-
бусних екскурсіях по території об’єд-
наної територіальної громади (сімейні 
молочні ферми, СОК «Молочарське», 
ПП «Загорулько», ТОВ «Обрій», парк ім. 
С.В. Андрухова в с. Андріївка, кінне від-
ділення ДЮСШ, вершинський кар’єр в 
с. Отрішки, м. Запоріжжя, м. Дніпро, се-

лище Гайчур). Протягом відпочинкової 
зміни діти мали можливість поспілку-
ватися в дружньому колі, приймаючи 
участь в територіальних заходах, а 
саме, в розважальній програмі до Дня 
захисту дітей в центральному парку 
смт Покровське, спортивному квесті 
«Будьмо здорові!» на території опор-
ної школи, танцювальному марафоні з 
нагоди закриття таборів. 

З 05 липня 2018 року 42 дитини 
пільгової категорії будуть оздоровлені 
в закладі оздоровлення та відпочинку 
«Молода гвардія» в м. Бердянськ.

На сьогоднішній день 
на території селищної ради 
функціонують 5 закладів за-
гальної середньої освіти, у 
тому числі й опорна школа, 
6 закладів дошкільної освіти 
та 3 дошкільних відділення 
при навчально-виховних 
комплексах. Робота колек-
тивів цих закладів направ-
лена на всебічний розвиток 
дітей, розвиток їх творчого 
потенціалу. 

Школярі Покровської ОТГ демон-
струють високий рівень знань з ба-
гатьох предметів, свою ерудованість та 
освіченість, є переможцями районних, 
обласних та Всеукраїнських спортив-
них та творчих змагань та конкурсів. 
В рамках реалізації Програми щодо 
розвитку Молодіжної політики на те-
риторії Покровської селищної ради 55 
учнів Покровської  громади отримали 
матеріальне заохочення на загальну 
суму 41 тис. 50 грн.

Із червня 2018 року на базі Кому-
нального закладу освіти «НВК «ЗОШ 
І-ІІ ступенів №1 - Покровська гімна-
зія» функціонує Комунальний заклад 
«Інклюзивно-ресурсний центр», робо-
та якого спрямовано на надання пси-
холого-педагогічної допомоги дітям з 
особливими освітніми потребами. 

Для облаштування ресурсної кім-
нати для дітей з особливими освітніми 
потребами в КЗО «Навчально-вихов-
ний комплекс «Загальноосвітня  школа 
І-ІІ ступенів № 1 – Покровська гімназія» 
з обласного бюджету виділено кошти в 
сумі 550 тис. грн.

Ресурсна кімната – це окремий 
спеціально облаштований клас для 
дітей з особливими освітніми потре-
бами, де вони навчаються за індивіду-
альним планом розвитку у супроводі 
корекційного педагога.

Кімната буде містити навчальну, 
соціально-побутову, ігрову зони та 
зону відпочинку. В кімнаті також буде 
кухня для отримання дитиною повсяк-

В Покровській ОТГ осередками громадської активності, які навчають, згур-
товують, об’єднують та розвивають громаду, сприяють збереженню національ-
но-культурної спадщини є комунальні заклади культури «Покровський центр 
дозвілля» із двома філіями, «Покровський історико-краєзнавчий музей», «По-
кровська бібліотека» з 8 філіями, «Покровська дитяча музична школа», 5 сільсь-
ких будинків культури та 4 сільських клуби.

В клубних закладах культури діють 3 
хорових, 22 вокальних, 14 театральних, 
7 хореографічних колективи, 4 інстру-
ментальних ансамблі, 14 любительських 
об’єднань.

На території громади діють масові ко-
лективи - народний хор КЗК «Покровсь-
кий центр дозвілля», народний хор Олек-
сандрівського СБК, хор ветеранів. 

Багато молоді залучається до теа-
трального жанру, де вони проявляють 
креативність та творчість в гуртках ху-
дожнього слова, театральних колективах 
«Медея», Олександрівського СБК, КЗК 
«Покровська дитяча музична школа».  

Вихованка театрального класу КЗК 
«Покровська дитяча музична школа» 
Олександра Сушко стала переможцем 
обласного дитячо-юнацького фестивалю 
Zефір в номінації «Театральний жанр». 

Жоден захід  в смт Покровське не об-
ходиться без участі хореографічних колективів.

З метою залучення широкого кола громадськості та творчої інтелігенції до 
збереження, примноження та популяризації надбань національної культури, на-
лагодження творчих зав’язків, взаємодії в мистецьких колективах Покровської 
територіальної громади Покровською селищною радою в 2018 році започат-

ковано щорічне проведення звітного 
марафону «Мистецька весна», в якому 
взяло участь 365 творчих виконавців в 
номінаціях вокальне, інструментальне 
мистецтво, декоративно-прикладне ми-
стецтво. Переможці заключного звітно-
го марафону «Мистецька весна», а саме: 
аматорський народний хор «Родина» 
КЗК «Покровський центр дозвілля», солі-
сти Максим Безуглий , Олег Ляшенко , 
Віталій Котенко та хорова група КЗК «По-

кровська дитяча музична школа», танцювальні колективи «Експресія» та «Натх-
нення», етнічний інструментальний ансамбль «Екзотика», ансамбль скрипалів 
«Дольче» були відібрані членами журі КП «Центр народної творчості «Дивокрай» 
для участі в обласному фестивалі талантів, що відбудеться 23 червня 2018 року 
у м. Дніпро. 

 Концерти до державних та професійних свят, КВН, вистави, театралізовані 
дійства, виступи учасників самодіяльної народної творчості, тематичні вечори, 
виступи професійних колективів, вечори відпочинку викликають найбільшу за-
цікавленість серед жителів та гостей громади. 

Реалізація прав дитини в Покровській ОТГ
Зараз проблема дитинства є найголовнішою проблемою в у сьому світі, бо 

діти – наше майбутнє. Велика увага підростаючому поколінню приділяється у 
Покровській об’єднаній територіальній громаді. 

З метою здійснення заходів спрямованих на запровадження альтернатив-
них форм виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, на території Покровської об’єднаної територіальної громади 
функціонують 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому знайшли домівку та 
родинне тепло 10 дітей, 1 прийомна родина, в якій виховується 1 дитина та 23 
родини опікунів, піклувальників, які виховують 33 дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування.

Особливї уваги потребують діти із сімей, які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах. Такі родини перебувають на постійному контролі сектору 
у справах дітей виконавчого комітету селищної ради, крім того їм надається 
допомога у завезенні дрів у зимовий період, допомога у зібранні одягу та про-
дуктів харчування. 

Не залишаються без уваги і діти з інвалідністю. Так, з 31 травня по 04 черв-
ня 2018 року на території Покровської селищної ради за ініціативи лідерів 
шкіл Покровської селищної ради було проведено благодійну акцію «Не втра-
чай надію». В рамках проведеної акції 05 червня 2018 року за рахунок зібра-
них коштів 26 дітей з інвалідністю отримали грошові та продуктові набори на 
загальну суму 17 тис. 200 грн. 

У 2018 році пріоритетним напрям-
ком діяльності відділу з питань кому-
нальної власності, житлово-комуналь-
ного господарства, благоустрою та 
інфраструктури виконавчого комітету 
Покровської селищної ради є реалі-
зація Плану удосконалення послуги 
з водопостачання на 2018-2022 роки, 
розробленого за підтримки експертів 
програми «DOBRE». Основною метою 

Плану визначено забезпечення мешканців Покровської ОТГ безперебійним 
цілодобовим постачанням якісної питної води. На першому етапі реалізації 
заплановано здійснити реконструкцію двох водопровідних насосних стан-
цій в смт Покровське та селі Олександрівка. Для виконання ремонтних робіт 
проектною організацією ПП «ПРОЕКТ-АГРО» проведені інженерно-геодезич-
ні вишукування та розробляється проектно-кошторисна документація.

З метою покращення естетичного, екологічного стану та безпеки в насе-
лених пунктах Покровської ОТГ проводяться різноманітні заходи з благоу-
строю. Так,  починаючи з квітня місяця здійснено покіс карантинних бур’янів 
загальною площею 16 га, проведено поточний ремонт ділянок 9 доріг на 
загальну суму 1 млн. грн. Також, розроблено та затверджено 5 проектів на 
капітальний ремонт і реконструкцію мереж вуличного освітлення в смт По-
кровське, селах Водяне, Левадне, Богодарівка, які планується реалізувати до 
кінця цього року. 

Адміністративні послуги є провідним засобом реалізації прав гро-
мадян у сфері виконавчої влади, адже абсолютна більшість справ, що 
вирішуються органами публічної влади, ініціюються самими громадяна-
ми і стосуються їхніх суб’єктивних прав.

На цей час селищною радою затверджено Перелік із 75 адміністра-
тивних послуг, які надаються через ЦНАП. На всі ці послуги затверджені 
Інформаційні картки, з якими можна ознайомитись у відділі ЦНАП, ста-
ростинських округах або на сайті селищної ради http://pokrovska-otg.
pkrv-rn.dp.gov.ua.

Серед найбільш затребуваних послуг на сьогодні є видача різного 
роду довідок (про склад сім’ї, про зареєстроване місце проживання, 
про реєстрацію місця проживання померлої особи тощо), вирішення 
земельних питань ( виділення земельних ділянок, укладення договорів 
оренди, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою, за-
твердження проектів землеустрою та ін.); послуги  присвоєння чи зміни 
поштової адреси, порушення об’єктів благоустрою.

Отримати ці та інші види якісних та доступних адміністративних 
послуг жителі Покровської громади можуть у відділі з питань надання 
адміністративних послуг – ЦНАП у Покровській селищній раді, а також 
у адмінприміщеннях Андріївського та Олександрівського старостинсь-
ких округів у будь – який зручний час, крім вихідних, святкових та неро-
бочих днів.

Діючим законодавством передбачено, що послуги надаються від-
крито, доступно за принципом «єдиного вікна».

Для облаштування сучасного офісу ЦНАП Покровською селищною 
радою заплановано реконструкцію нежитлової будівлі у центрі смт 
Покровське за рахунок коштів інфраструктурної субвенції на загальну 
суму близько 4 млн. грн.

Вже виготовлено ПКД, проведено її державну експертизу, підготов-
лено пакет документів для оголошення тендерної  процедури на сайті 
PROZORRO. Після оголошення переможця буде розпочата реконструк-
ція будівлі.

Нова українська школа 
в Покровській ОТГ

1 вересня 2018 року діти нашої громади підуть у перший клас Но-
вої української школи, головна мета якої - створити школу, у якій буде 
приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відб-
увається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Дітей навчатимуть 
працювати в колективі й розуміти інших. Початкові класи визначено 
як адаптаційно – ігрові, тобто вони фактично стануть продовжен-
ням дитячого садочка. Гра буде основою навчання в перших-других 
класах НУШ, традиційні оцінки не стави- тимуться. Діти вчитимуться 
шукати інформацію, вирішувати проблеми й ефективно комунікувати 
одне з одним.

У новій українській школі освітній простір відрізнятиметься від 
звичного. Міністерство освіти і науки розробило методичні реко-
мендації, яким чином 
має бути влаштований 
освітній простір у Новій 
українській школі. Зо-
крема, має бути 8 на-
вчальних осередків: 
навчально-пізнавальної 
діяльності (з партами/
столами); змінні тема-
тичні осередки (дошки/
фліп-чарти/стенди для 
діаграм з ключови-
ми ідеями); гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор); худож-
ньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенд 
для змінної виставки дитячих робіт); куточок живої природи для 
проведення дослідів (пророщування зерна, спостереження та догляд 
за рослинами, акваріум); відпочинку (з килимом для сидіння та гри, 
стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м’яким покриттям); дитяча 
класна бібліотечка; осередок вчителя (стіл, стілець, комп’ютер, поли-
ці/ящики, шафи для зберігання дидактичного матеріалу тощо). У цих 
рекомендаціях також є застереження щодо безпеки, зовнішнього ви-
гляду та мобільності обладнання. 

З обласного бюджету цього року виділено 247 тис. 302 грн. на 
придбання дидактичних матеріалів для Нової української школи, 180 
тис. 819 грн. на нові меблі для перших класів та 89 тис. 960 грн. на 
придбання комп’ютерної техніки. Крім того, із бюджету селищної ради 
заплановано кошти в сумі 88 тис. грн. на закупівлю мультимедійних 
комплектів для перших класів Нової української школи в Покровській 
ОТГ.

Один з принципів Нової української школи – партнерство, у тому 
числі між школою та батьками. Співпраця між усіма учасниками освіт-
нього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний 
камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки 
так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впро-
вадити навчання для життя. 

І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та су-
часною.
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ГРОМАДА, ЯКА РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЯК ГРОМАДА 
КУЛЬТУРНА, ОБОВ’ЯЗКОВО ВІДБУДЕТЬСЯ ЯК 

ГРОМАДА СПРОМОЖНА!

ОТРИМАННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ОСВІТИ - 
ПРАВО КОЖНОГО МЕШКАНЦЯ ГРОМАДИ!

ЦНАПу в Покровській ОТГ бути!

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ СОЦІАЛЬ-
НОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 В ПОКРОВСЬКІЙ ОТГ



Пожежі – найбільш масові і розповсюджені лиха: вони відбуваються практично в усіх районах нашої  країни, 
особливо влітку в лісах, на торф’яниках, полях, у житлових будівлях і на промислових підприємствах. Вогонь знищує 
будівлі і  споруди, дерева і тварин, зазнають 
каліцтв і  гинуть люди.

Причинами виникнення пожеж у природ-
них екосистемах можуть бути - кинутий недо-
палок або сірник, розведення вогнища і нео-
бережне поводження з ним, роботи у лісових 
районах (утилізація сміття, будівництво і т. д.), 
випалювання трави. У 90% випадків причина 
виникнення пожеж в екосистемах– людина.

Аби уникнути подібного, слід пам’ятати, 
що розкладати вогнища й застосовувати 
відкритий вогонь у лісі забороняється! За 
сухої погоди достатньо найменшої іскри, щоб 
спалахнуло велике полум’я, особливо у хвой-
ному лісі. Забороняється розпалювати 
багаття на торфовищах, поблизу копиць 
сіна, скирт соломи, спалювання пожнив-
них залишків. Пожежну небезпеку стано-
влять і старі пні та сушняк. 

Слід дуже пильно наглядати за дітьми, адже, користуючись свободою, вони можуть підпалити чагарник 
чи сушняк, суху траву. Їхні пустощі з вогнем – дуже небезпечні. 

Будьте обачні та не допускайте виникнення пожеж!
У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте за номером 101!

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій, мобілізаційної роботи вико-
навчого комітету Покровської селищної ради

Заходячи у воду в непристосованому для купання місці ви повинні повні-
стю усвідомлювати ту відповідальність, яку берете на себе. Адже навіть той, 
хто вміє плавати не має права нехтувати правилами безпеки життєдіяльності. 

Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. На-
вчитись плавати потріб-
но кожному. Людина, яка 
добре плаває, почуває 
себе на воді спокійно, 
упевнено, у випадку не-
обхідності може надати 
допомогу товаришу, який 
потрапив в біду.

Навіть той, хто добре 
плаває, повинен постій-
но бути обережним, дис-
циплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на воді.

Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки жит-
тя, а також отримання задоволення від відпочинку. 

Звертаємо увагу батьків на те, що під час канікул ви несете повну від-
повідальність за життя і здоров’я своїх дітей. Тому рекомендуємо суворо за-
боронити їм купання без нагляду дорослих.

В разі надзвичайної ситуації одразу телефонуйте за номером Служби по-
рятунку  «101».  Пам’ятайте, що ваше життя та життя ваших дітей залежить від 
вас самих.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і 
територій, мобілізаційної роботи виконавчого комітету Покровської се-
лищної ради
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ПОКРОВСЬКА об’єднана 
територіальна ГРОМАДА

Інформаційний бюлетеньПОКРОВСЬКА об’єднана територіальна ГРОМАДА

«БЮДЖЕТ УЧАСТІ» – МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ 
КОЖНОГО МЕШКАНЦЯ ЗРОБИТИ СВІЙ 

ВКЛАД У РОЗВИТОК ГРОМАДИ!
Шановні жителі Покровської об’єднаної територіальної громади! 1 травня 2018 

року в Покровській ОТГ впроваджено механізм бюджету участі, який дозволяє кожному 
мешканцю взяти безпосередню участь в розподілі бюджетних коштів для реалізації 
різноманітних проектів, спрямованих на поліпшення інфраструктури та благоу-
строю рідного краю. До кінця подачі проектних заявок у рамках реалізації Бюджету 
участі Покровської ОТГ залишилося вісім тижнів. Включно до 15 серпня 2018 року ко-
жен мешканець може запропонувати власний проект розвитку громади, найцікавіші 
та найважливіші із яких, отримавши підтримку населення, будуть реалізовані у 2019 
році за рахунок бюджету селищної ради. Загальний обсяг видатків бюджету участі, 
що планується спрямувати на реалізацію проектів у 2019 році становить 500 тис 
грн. Із методикою подачі заявок на реалізацію проектів можна ознайомитися на 
офіційному сайті Покровської селищної ради http://pokrovska-otg.pkrv-rn.dp.gov.ua/ в 
розділі «Бюджет участі». 

Тож, починайте діяти вже сьогодні – подавайте свої проекти, голосуйте за 
цікаві ідеї, якщо ви хочете змінити життя своєї громади на краще!

Відділ земельних відносин і охорони навколишнього середовища 
виконавчого комітету Покровської селищної ради нагадує, що власники 
земельних ділянок повинні до 29 серпня 2018 року сплатити податок на 
землю.

Відповідно до Податкового кодексу України, до 1 липня фіскальні 
служби повинні видати платнику відповідне податкове повідомлення, яке 
слід сплатити протягом 60 днів через банк чи поштове відділення.

Категорії платників, які звільняються від сплати земельного податку 
згідно ст. 281 Податкового кодексу України:

- інваліди I і II групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери за віком;
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус
- ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Ці категорії платників звільняються від податку на одну ділянку в ме-

жах норм:
- для ведення особистого сільського господарства – 2 га;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарсь-

ких будівель і
- споруд (присадибна ділянка) у селах – 0,25 га, селищах – 0,15 га, мі-

стах – 0,10 га;
- для індивідуального дачного будівництва – 0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів – 0,01 га;
- для ведення садівництва – 0,12 га.
Ті власники земельних ділянок на території Покровської об’єднаної 

територіальної громади, котрі не одержали повідомлення про сплату, ма-
ють звернутись до виконавчого комітету Покровської селищної ради за 
адресою: смт Покровське, вул. Центральна, 20 у відділ земельних відно-
син та охорони навколишнього природного середовища (1 поверх каб. 8) 
або ж до Покровського відділення Західно – Донбаської ОДПІ за адресою: 
смт Покровське, вул. Центральна, 13 (2 поверх каб. 203).

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ПОКРОВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ!!!

БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ!

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ!

Звертаємось до жителів Покровської об’єднаної громади:


