
Грудень, 2017 р.

Шановні мої земляки!
Ось і завершується 2017 рік. Ми знову перегортаємо  ще одну сторінку 

нашого життя, нашої історії. Безумовно, це був непростий, але багатий на 
здобутки й події рік, рік, сповнений викликів, драматичних подій та над-
звичайно складних завдань. Цей рік згуртував нас, збагатив безцінним 
досвідом, відкрив перед нами нові перспективи та можливості, зміцнив  
віру у щасливу долю Покровської об’єднаної територіальної громади і 
впевненість у її світле майбутнє. 

Хочу висловити свою подяку в першу чергу тим жителям нашої грома-
ди, які разом з нами протягом року переймалися проблемами, брали ак-
тивну участь у житті та подальшому розвитку нашого рідного краю. Ваша 
підтримка – свідчення небайдужості та вболівання за світле майбутнє 
своєї маленької батьківщини. Хочеться звернутися до мешканців грома-
ди,  які критикують нашу роботу, не підтримують бачення розвитку нашої 
громади, прагнуть за рік існування нашої громади позитивних змін в усіх 
сферах життя. Я щиро поважаю думку кожного і твердо вірю, що не зва-
жаючи ні на що, всі ми прагнемо одного – комфортного життя  у сучасній, 
мальовничій громаді, з розвиненою інфраструктурою та економікою, а це 
можливо досягти лише об’єднавши наші сили і прагнення внести частин-
ку свого вкладу у розвиток і процвітання рідної громади заради щасливо-
го майбутнього своїх дітей і внуків. 

Тож сподіваюсь, що прийдешній рік додасть усім нам нових сил на 
втілення заповітного. Хай множаться сімейним щастям, щирою любов’ю, 
гараздами та  достатком ваші оселі. Нехай чарівність новорічної ночі, тай-
на коляди та чарівна мить Різдва дарують вам життєву силу і натхнення 
на добрі справи, здійснення усіх задумів та сподівань, професійних досяг-
нень та творчих  здобутків.

З повагою,
Покровський селищний голова С.А.СПАЖЕВА

Різдво Христове
Нині Свята Церква світло і радісно прославляє велику 

таємницю народження від Пречистої Діви Марії Господа і 
Спасителя нашого Іісуса Христа. Він прийшов, щоб врятувати 
світ від духовного і морального занепаду, звільнити від стра-
ху смерті. Творець пропонує нам прийняти найбільший з усіх 
дарів-Свою Божественну любов, повноту життя. В Христі Іісусі 
ми стаємо здатними знайти надію, яка перемагає смерть, до-
сягти святості і безсмертя.

У Віфліємі, у бідній печері, народила Пречиста Діва Марія 
Месію-Христа і поклала Його в ясла. Священний трепет охо-
пив серця віфлеємських пастухів, коли вони, одержавши 
звістку від Ангела, прийшли в печеру і побачили в яслах Бого-
немовля Христа, повитого пеленами.

Чудесна зірка привела мудреців Сходу до новонародже-
ного Месії,якому вони принесли дари: золото, ладан і смирну. 
З великим благоговінням віддали вони Йому честь і поклоніння.

Тож і ми поспішімо на зустріч з Богонемовлям Іісусом. Не втратимо цієї щасливої можливості. Приступимо до 
Нього, оновлені покаянням. Поклонимося Йому, проникнувшись благодатною відповідною любов’ю до нашого 
Спасителя і Господа, який лежить нині у Віфліємських яслах. Це буде нашим дорогоцінним подарунком для нього 
у світлий День Його Народження.

Від усього серця, з глибини душі вітаю усіх покровчан зі світлим, радісним святом Різдва Христового і Новим 
2018 роком!Бажаю всім великих Божих милостей і щедрот, здоров’я , миру, добра і щастя.

Хай народжений від Пречистої Діви Марії Син Божий благословить усіх нас духовною радістю, миром і злаго-
дою. Бажаю всім жертовної християнської любові, довгих років життя і спасіння.

Запрошую всіх на святкове богослужіння, яке відбудеться у нашому храмі 7 січня о 8:00 годині.

Протоієрей Андрій Тищук,
настоятель Свято-Покровського храму, благочинний Покровського району

Шановні жителі Покровської 
об’єднаної територіальної громади!

Щиро вітаю вас з наступаючим 
Новим роком та Різдвом Христовим!

Напередодні Нового 2018 року хочу побажати всім нам 
миру, міцного здоров’я, злагоди та віри. Віри в Бога, в себе, 
віри в людей, віри в те, що, незважаючи ні на які перепони, 
справа, що робиться від щирого серця, буде успішною. Зичу 
вам успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя! Нехай 
колядки засіють у ваших домівках добро, гармонію та вдачу, 
а Боже благословення береже ваші сім’ї, близьких та друзів! 
Щасливого Нового року та веселого Різдва!

З найкращими побажаннями, виконуюча обов’язки 
старости Олександрівського старостинського округу 

Н.Ф.Мормуль 

Шановні земляки!
Бажаю вам, щоб Різдвяні свята були радісними, а рік но-

вий – багатим на успіхи. Щедрою на здобутки нехай буде ваша 
життєва дорога, а в родинах завжди панують злагода, любов і 
достаток. Щоб в наступаючому році пацієнти і медики разом 
берегли і примножували найбільший скарб – своє здоров’я!

Нехай доброта і краса зимової казки  нагадує вам найкращі 
миті дитинства, а Різдвяна зоря запалить у ваших серцях во-
гонь віри, любові та надії !

З повагою, головний лікар 
КЗ «Покровська ЦРЛ «ДОР» В.М. Коломоєць

Шановні працівники, пенсіонери 
та пайовики  ТОВ Агрофірми «Обрій»!

Прийміть найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Хри-
стовим! Бажаю вам творчої наснаги, завзяття в роботі, миру і 
благополуччя в родинах, здоров’я, оптимізму, мудрості в житті, 
віри, надії і любові в серці!

Хай Новий рік стане для вас успішним і плідним, щедрим на 
здобутки та добрі справи! Нехай осяйна різдвяна зоря об’єднає 
усіх нас — і тих, хто зустрічає ці свята в дружньому сімейному 
колі, і тих, хто знаходиться далеко від рідної домівки, — чистим 
світлом незгасних людських чеснот та цінностей. Хай виправ-
даються всі ваші сподівання і надії на краще в Новому році!

З повагою, генеральний директор 
ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» В.М. Головко 

Шановні Покровчани, дорогі земляки!
Зустрічаючи Новий рік, святкуючи Різдво Христове побажаємо 

один одному любові та віри, міцного здоров’я,  достатку, родинно-
го тепла, Миру та злагоди, Божого благословення на нові задуми і 
звершення, добрих і вірних друзів на життєвій дорозі. Подаруємо 
найдорожче і найцінніше — любов і тепло наших сердець, увагу і 
турботу нашим близьким і рідним. 

Новорічне свято – це завжди нові надії і сподівання. Вірю, що 
любов до рідного краю, прагнення зробити його якомога кращим 
будуть головним нашим завданням у новому році. То ж щиро зичу 
нових звершень та перемог у всіх наших справах. Нехай прийдеш-
ній рік виправдає найкращі надії і прагнення, принесе достаток і 
добробут кожній родині. 

Хай Різдвяна зоря запалить у наших серцях вогонь віри та лю-
бові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. Нехай у на-
ших оселях панує злагода, затишок і святковий настрій.

                  З Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!
 З повагою, в.о. старости Андріївського 

старостинського округу Н.А. СЮРКО

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Хай Новий рік йде до нас під знаком миру і добра, любові й 

поваги до ближнього. Нехай буде роком чистих помислів і добрих 
справ та багатим на нові здобутки і приємні події. Бажаю усім міц-
ного здоров’я, нехай збуваються мрії! Нехай вдача й благодать при-
ходить у кожну оселю. Миру кожній родині і миру в Україні!!!

З повагою, директор ТОВ «Відродження»,
депутат Дніпропетровської обласної ради В.М. Астіон

Дорогі орендодавці ФГ  «Покровчанка», 
жителі Покровської об’єднаної 

територіальної громади!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Хри-

стовим. Бажаю щоб ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань  
принесли вам і вашим родинам добро, мир і достаток. Нехай у но-
ворічну ніч до вас доторкнуться чари, які  примножать казкові миті 
вашого життя. Від усієї душі зичу вам великого людського щастя, 
міцного здоров’я, добра й радості, вірних друзів та близьких людей 
поруч. Нехай ваші серця повняться теплом, життєві ниви колосять-
ся добром. 

Голова ФГ «Покровчанка»,
депутат Покровської селищної ради О.П. Булах

Андріївка  Братське  Покровське  Олександрівка  Коломійці  Левадне  Романки  Водяне  Добропасове  Олексіївка  Богодарівка  Герасимівка  Радісне

ПОКРОВСЬКА об’єднана 
територіальна ГРОМАДА

З Новим роком та Рiздвом Христовим! 
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об’єднаній територіальній громаді 
виповнився один рік. 2017 рік став 
для нашої громади роком реальних 
змін та випробовувань. Звичайно, це 
не той проміжок часу, за який можна 
досягнути масштабних результатів ро-
звитку, але і за рік ми спільними зусил-
лями зробили все для того, щоб По-
кровська ОТГ стала вдалою, яскравою 
вітриною реформи децентралізації, а 
також отримала значно більші повно-
важення та фінансову спроможність і 
реальну можливість показати себе не 
лише на словах, а й у дії. 

Ми чітко усвідомлюємо, що не-
семо відповідальність за результати 
своєї діяльності  перед людьми, а за 
її законність – перед державою. Тож, 
у своїй щоденній роботі прагнемо 
до того, щоб життя нашої громади і 
окремо взятого кожного мешканця 
з кожним днем ставало комфортні-
шим та сучаснішим. 

Протягом 2017 року на території 
селищної ради успішно було реалі-
зовано проекти по капітальному 
ремонту:

Творче горіння олександрівців
Щедрим на свята та події був цей 

рік для Олександрівського СБК та 
бібліотеки, які працюють в тісному 
партнерстві під девізом «З любов’ю до 
людей, з шаною до культурної спадщи-
ни, з вірою в майбутнє рідного краю». 
Наш невеликий творчий колектив 
універсальний, адже ми в своїй роботі  використовуємо як традиційні, так 
і нетрадиційні культурно – інформаційні, дозвілеві форми роботи, методи, 
технології, послуги, до яких відносяться: проведення заходів, присвячених 
державним, місцевим, народним, великим особистим датам та подіям; ху-
дожня творчість; екскурсійна діяльність; комунікативна діяльність (бесіди, 
обговорення, чаювання тощо); перегляд книжкових новинок та відеопро-
грам, відвідування ювілярів громади вдома; концертна діяльність, оздоровчі 
заняття в тренажерній залі, велопробіги, волейбольні змагання та виїзди 
аматорських колективів до моря; лекційно-просвітня тематична діяльність.

Саме в 2017 році після п’ятиріч-
ної перерви ми відродили конкурс 
молодих виконавців «Дзвінкі голо-
си». Юнь вже об’єднаної громади 
взяла участь у цьому конкурсі та 
подарувала нам незабутні миті ра-
дості і насолоди від своїх виступів. 

Самодіяльний хоровий колек-
тив під керівництвом В. Батира в черговий раз підтвердив почесне звання 
«народний» восени цього року. Глядачі щиро аплодували аматорам та дяку-
вали за любов і вірність українській пісні. 

Дитячі та юнацькі колективи 
– вокальна студія «Первоцвіти» 
(керівник І. Казидуб), танцюваль-
ний гурток «Смайлик» (керівники 
А. Гончарова та А. Омельяненко) 
та театральний колектив «Маска» 
(режисер А. Омельяненко) провели 
творчий звіт «Крок до зірок».

В бібліотеці гостинно відкрила 
двері Літературна вітальня, де поети рідного краю спілкуючись, читаючи свої вірші, 
обговорюючи твори класиків, прищеплювали нам любов до поетичного слова.

Вечори відпочинку і дискотеки для всіх поколінь давно підкорили сер-
ця покровчан. А ще борщі і каші на вогнищі – для всіх глядачів і учасників 
проведених заходів – наша фішка, яка приваблює ще ширше коло шануваль-
ників змістовного, веселого дозвілля.

Кожен захід, підготовлений працівниками СБК та бібліотеки – це не про-
сто концерт, чи дитячий ранок, чи театралізована сценка, чи вікторина, а 
захід, в який вкладається часточка душі його організаторів – директора СБК 
Омельяненко А. В. та завідуючої бібліотеки Бугай Т. В. та кожного аматора, 
читача зокрема.

Рада клубу та бібліотеки роблять все можливе, щоб присутні не тільки гар-
но відпочили, але й доторкнулися до невичерпного джерела нашої духовності. І 
обов’язково зберегли народну пісню, фольклор, звичаї, обряди, культуру спілку-
вання, любов до книги для тих, хто буде продовжувати цю справу. 

Т.В. Бугай, завідуюча бібліотеки Олександрівського СБК

Дивовижна країна дитинства 
Братського НВК

Новою сторінкою в історії Братського 
НВК стало відкриття 1 вересня 2016 року су-
часної групи дитячого садка. Наш дитячий 
садок - це дивовижна країна дитинства. У 
ній все можливо, все дозволено. Тут слаб-
кий і беззахисний може стати сильним та 
сміливим, а нудне і нецікаве може здатися 
досить веселим і змістовним. 

Моя улюблена «Веселка» це все разом: 
діти і іграшки, співробітники і батьки, будівля і територія, спільні радощі і тривоги, які об’єднують, 
справи і проблеми, цікаві ідеї та проекти, веселі конкурси та змагання, творчі виставки та свята. 
Це розумні, добрі, освічені й чуйні вихователі, які поважають батьків, і люблять дітей. Чи може 
бути щось краще, ніж дивитися в допитливі дитячі очі, довірливо держати в своїх руках тендітну 
дитячу долоньку!

Директор Братського НВК З.І. Дубнюк говорить: «Працівники «Веселки»  це співдружність 
цікавих і креативних особистостей, душевних, відкритих і зацікавлених своєю справою людей».  
Це висока оцінка! Ми живемо однією сім’єю, хвилюємося один за одного, радіємо разом і засму-
чуємося, обговорюємо новини, допомагаємо один одному, вирішуємо життєві завдання, долає-
мо проблеми, азартно і творчо ставимося до своєї справи.

Вихователі наповнюють повсякденне життя дітей цікави-
ми справами, проблемами, ідеями, включають кожну дитину в 
змістовну діяльність, сприяють реалізації інтересів і життєвої 
активності. Організовуючи діяльність дітей,  розвивають у кож-
ного вихованця  прагнення до прояву ініціативи, самостійності, 
до пошуку розумного і гідного виходу з різних життєвих ситуа-
цій. А що для дитини щастя? Це коли його розуміють, врахову-
ють побажання –  це і є щастя. Вихователь є сполучною ланкою 
між батьками і дітьми. І стає добре на душі від того, що бачиш 
радість і посмішку на обличчях дітей і батьків, відчуваєш по-
чуття душевної теплоти, усвідомлюючи, що ти допоміг досягти 
взаєморозуміння.

Сьогодні одним із найважливіших завдань, яке постає перед педагогами дошкільного на-
вчального закладу є виховання громадянина – патріота своєї Батьківщини, культурну, освічену 
людину, яка зможе гідно представляти свою державу у світовій спільноті. Бути причетною до 
цього, впливати на розвиток і виховання дітей – це є сенсом мого життя і моєю роботою. 

Т.Є. Остапчук вихователь Братського НВК

У СФЕРІ ОСВІТИ

Здорові діти – 
щасливі батьки!

Вивчення й вирішення проблем, пов’язаних із за-
безпеченням здорових і безпечних умов виховання 
дитини − одне з найважливіших завдань, на що по-
винна орієнтуватися сучасна система освіти.

Восени 2017 року у дошкільному закладі №3 «Те-
ремок» Покровською селищною радою завершено 
роботи по заміні системи опалення на загальну суму 
1 млн. 53 тис. грн.

Метою та головними завданнями даного проекту було 
зміцнення матеріально-технічної бази закладу, створення на-
лежних умов перебування дітей, зниження показників захво-
рюваності, економія теплопостачання та газу, облаштування 
закладу сучасною системою опалення. 

Тож, спільними зусиллями виконкому Покровської селищної 
ради, партнерів проекту, все задумане було втілене у життя.

Одним із головних завдань  нашого дошкільного навчаль-
ного закладу є створення для дітей різнобічного розвивального середовища, яке дало б мож-
ливість кожній дитині проявити себе. Гарний подарунок отримали наші маленькі вихованці, пра-
цівники закладу та батьки напередодні Нового 2018 року – відремонтована музична зала, кошти 
на ремонт якої в розмірі 40 тис. грн. було виділено виконкомом Покровської селищної ради .

Скільки позитивних емоцій, радості побачили ми, працівники закладу, в очах діток, які зай-
шли до музичної зали вперше після ремонту. Ми , дорослі добре розуміємо наскільки важлива 
ця подія для створення сприятливого художньо-естетичного середовища, яке розвиває в дитині 
впевненість у собі і в своїх силах, відкриває їй гармонію барв, форм, звуків, композиції.

Тож, тепер наші маленькі вихованці зможуть весело зустрічати свята та проявляти свій твор-
чий потенціал в новій, світлій музичній залі. 

В.М. Нечипоренко, методист ДНЗ «Теремок»

ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ РОКУ, ЩО МИНАЄ…

 та мережі вуличного освітлення 
від ТП 346 (пров. Заливний, пров. 
Урожайний, пров. Новий, вул. Куй-
бишева, вул. Набережна) 355, 487 
(пров. Виноградний, вул. Ломоносо-
ва, вул. Великого Кобзаря, вул. Івана 
Сірка, пров. Урожайний ), 210 ( р-н  
Сільхозхімії, АТП ), 502 (пров. Ювілей-
ний, вул. Кісенка)  в смт Покровське.

Сьогодні нічого не робиться за по-
махом чарівної палички, а відроджен-
ня нашої громади тільки почалося, тож 
тільки власними зусиллями відкинувши 
особисті амбіції, поспіль, крок за кроком 
ми разом вирішимо наші проблеми. 
Тож, хочеться побажати нашим меш-
канцям громади витримки, розуміння, 
збалансованості в емоціях. Свою думку 
хочеться закінчити рядками: 
Наше майбутнє сьогодні не те, 
У яке вірилось тільки-но вчора, 
Певно, щось зміниться й завтра, проте
Віра в майбутнє – то наша опора!

 покрівлі будівлі навчально-вихов-
ного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1-Покровський 
ліцей»;

 покрівлі ДНЗ №2 «Казка»;

 покрівлі ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Ор-
лятко»;

 системи водяного опалення дитячого 
навчального  закладу №3 «ТЕРЕМОК»;

 вуличного освітлення вул. Викон-
комівська в  с. Олександрівка;

 вуличного освітлення вул.  Шев-
ченка с. Добропасове; 

 ділянку дороги по вул. Громова з 
улаштуванням примикання; вул. На-
бережна в  смт Покровське;

 дороги по вулиці Соборна (ділян-
ка від вул. Г. Бондаря до пров Залив-
ний);

 дороги провулку Глухий в с. Ко-
ломійці;

 протягом року проведена ре-
конструкція вуличного освітлення 
світодіодними ліхтарями по вул. Річ-
на с. Герасимівка

Творче горіння олександрівців
Щедрим на свята та події був цей 

У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

З Новим роком та Різдвом Христовим!
ПОКРОВСЬКА об’єднана територіальна ГРОМАДА



Впевнено рухаємося вперед!3 З Новим роком та Різдвом Христовим!
ПОКРОВСЬКА об’єднана територіальна ГРОМАДА

Прийшов святий Миколай – 
подарунки діставай!

Бюджет громади 
на 2018 рік прийнято!

До дня місцевого самовряду-
вання вперше прозвучав гімн По-
кровської громади у виконанні Ва-
лентини Ковнір на слова і музику 
Олексія Гасенка.

Гімн Покровської 
громади

Слова і музика 
О.П. Гасенко

Покровська громада - 
родина завзята!
Хлібів позолота і неба 
блакить злились 

воєдино,
Моя Україно,
Голос громади гордо звучить!
Голос громади Покровської гордо 

звучить!

Ідуть славні хлопці-стрункі, ясночолі!
У бій за свободу шляхами батьків, 
Щоб весни буяли у мирному полі,
А мати щаслива ростила синів,
А мати щаслива ростила відважних 

синів!

Покровська громада-родина завзята!
У праці щоденній - і статок, і злет.
Тож, будьмо сьогодні великі й достойні!
Назад – ані кроку, тільки вперед!
Тож будьмо достойні!
Назад-ані кроку, тільки вперед!

Часи змінюються, і ми змінюємо-
ся, а разом із нами змінюється школа. 
Процес децентралізації в Україні перед-
бачає реформування всіх сфер життя 
місцевих громад. Одним із найбільших 
секторів публічних послуг, якими кори-
стується населення, починаючи з рівня 
окремої громади, є освіта.

Одним із кроків реформування 
освітянської галузі стало створення 
опорних шкіл в сільській місцевості.

У 2016 році адміністративним 
методом на базі навчально-виховно-
го комплексу «Загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів № 1 – Покровський 
ліцей» створено опорну школу, до 
складу якої ввійшли три філії. 

Після об’єднання територіальної 
громади при виконавчому комітеті 
селищної ради у травні 2017 року 
створено новий орган управління 
освітою - відділ освіти, молоді та 

16 грудня 2017 року на базі ко-
мунального вищого навчального 
закладу «Дніпропетровський облас-
ний інститут післядипломної педа-
гогічної освіти» відбувся ІІІ обласний 
очний етап XVIII Міжнародного  кон-
курсу з української мови імені Петра 
Яцика.

Для участі у ІІІ очному обласному 
етапі конкурсу обласне журі  відібра-
ло найкращі роботи учасників об-
ласного заочного етапу . Серед  них 
і роботи учнів закладів загальної 
середньої освіти Покровської ОТГ: 
Тимошенко Валерії (учениці 3 класу 
КЗО «НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – 
Покровський ліцей», учитель - Л.П. 
Борсук); Михайлової Вікторії (уче-
ниці 4 класу КЗО «НВК «ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів № 1 – Покровський ліцей», учи-
тель- Мицик І.Є.); Фідарової Дзераси 
(учениці 7 класу КЗО «НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 – Покровський ліцей», 

Становлення опорної школи
спорту, першочерговим завданням 
якого було впорядкування сталої 
роботи опорної школи. І на цьому 
шляху довелося пройти не однією 
тернистою стежиною.

З метою усвідомлення переваг 
навчання дітей в сучасному закладі, 
в рамках польсько-українського 
проекту «Співпраця об’єднаних те-
риторіальних громад для участі гро-
мадськості в управлінні освітою» на 
базі опорного закладу проведено 
ряд тренінгів на тему «Участь гро-
мади у розбудові нової української 
школи: ризики і перспективи».

Тренінги було проведено за уча-
стю польських колег, педагогічних 
працівників, батьківської громадсь-
кості, депутатського корпусу, при-
ватних підприємців та активної уч-
нівської молоді.

Після участі у тренінгах змінився 

погляд на навчальний процес не лише 
у вчителів, а й у батьків  та дітей. 

Рік, що минає для опорної школи 
визначено як перехідний. Влітку 2017 
року було розпочато капітальний ре-
монт по заміні даху закладу. Це був 
нелегкий час, сповнений труднощів 
та перешкод. Та все ж, ми дійшли до 
запланованої мети і дах ліцею стовід-
сотково змінив своє обличчя. 

Наразі в опорному закладі інтен-
сивно ведуться роботи по ремонту 
тренажерної зали. За рахунок ко-
штів, виділених із місцевого бюд-
жету стало можливим обладнання 
затишних роздягалень, здійснення 
якісного ремонту напольного по-
криття та встановлення тренажерів. 
Тож, після новорічних канікул, учні 
опорної школи зможуть займатися 
спортом у новенькому тренажерно-
му залі.

З а к і н ч у є т ь с я 
перший рік, який 
ми прожили у ста-
тусі об’єднаної 
т е р и т о р і а л ь н о ї 
громади. Ми набу-
ли нових для нас 
повноважень у 
галузі освіти, куль-
тури, соціального 
захисту, надання 
адміністративних послуг і напра-
цювали певний досвід у виконанні 
повноважень. Якщо на початку року 
ми не мали чіткого уявлення про 
можливий потенціал доходів і ви-
датків бюджету, то на даний час ми 
розуміємо, за якими напрямками і у 
яких обсягах може бути використа-
ний бюджет наступного року. В цьо-
му і полягала особливість підготовки 
і формування бюджету селищної 
ради на 2018 рік.

13 грудня 2017 року відбуло-
ся пленарне засідання 15 сесії По-
кровської селищної ради, на якій 
було ухвалено низку цільових про-
грам на 2018 рік та прийнято основ-
ний фінансовий документ громади 
- Бюджет 2018 року.

При визначенні обсягу ресурсу 
селищного бюджету на 2018 рік ви-
конавчим комітетом Покровської се-
лищної ради було враховано:

 підвищення розміру прожитково-
го мінімуму, мінімальної заробітної 
плати та посадового окладу (тариф-
ної ставки) працівника І тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки;

 збереження протягом 2018-2019 
років норми щодо зарахування 
13,44%  акцизного податку з пально-
го до місцевих бюджетів;

 зарахування до місцевих бюджетів 
100% єдиного податку, що спла-
чується платниками Єдиного подат-
ку четвертої групи (сільгосптоваро-
виробниками);

 фінансування первинної медичної 
допомоги через окрему бюджетну 
програму з державного бюджету;

 фактичне виконання селищного 
бюджету за 11 місяців 2017 року;

 інші зміни до законодавства, що 
впливають на показники місцевих 
бюджетів та міжбюджетних транс-
фертів.

У цілому ресурс власних доходів 
селищного бюджету на 2018 рік ста-
новить 60 млн. 866 тис. грн., в тому 
числі за загальним фондом -  58 млн. 
500 тис. грн., спеціальним фондом 
– 2 млн. 366 тис. грн. Трансферти 
до загального фонду з державного 
бюджету у 2018 році  складатимуть  
43 млн. 749 тис. грн. , а саме : освіт-
ня субвенція -  28 млн. 217 тис. грн , 
медична субвенція – 12 млн. 925 тис. 
грн. , сума базової дотації становити-
ме – 2 млн. 605 тис. грн. Трансферти 
з місцевих бюджетів на правах муні-
ципального співробітництва склада-
ють 915, 988 тис.грн.

Показники доходів  селищного 
бюджету на 2018 рік, у порівнянні із 
затвердженим на 2017 рік збільшено 
на 11 млн. 540 тис. грн. 

Основним джерелом надход-
жень до загального фонду зали-

шається податок та збір на доходи 
фізичних осіб, який становить 55,1% 
від показників доходів загального 
фонду 2018 року.

При плануванні видаткової 
частини селищного бюджету вра-
ховано положення п. 18 розділу 6 
«Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Бюджетного кодексу України 
щодо застосування програмно-ці-
льового методу у бюджетному про-
цесі на рівні місцевих бюджетів, які 
мають взаємовідносини з Держав-
ним бюджетом, основні прогнозні 
макропоказники економічного і 
соціального розвитку, підвищення 
розмірів державних стандартів:

 розмір мінімальної заробітної пла-
ти – 3723 грн.;

 розмір посадового окладу праців-
ника І тарифного розряду Єдиної та-
рифної сітки  - 1762 грн.;

 застосування коефіцієнту в серед-
ньому 1,1 при розрахунку потреби 
в коштах на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв до обсягу ко-
штів, які передбачені у бюджеті по-
точного року із змінами;

 індекс споживчих цін 107;
 індекс цін виробників.

Так, видаткова частина селищно-
го бюджету на 2018 рік передбачена 
в сумі 105 млн. 531 тис. грн., в т.ч. – 
загального фонду – 98 млн. 325тис. 
грн., спеціального фонду – 7 млн. 205 
тис. грн., в т.ч. бюджету розвитку – 4 
млн. 967 тис. грн.

Видатки на заробітну плату з 
нарахуваннями передбачені в пов-
ному обсязі і становлять 65 млн. 162 
тис. грн., що на 9 млн. 425 тис. грн. , 
або 116,9% більше планових показ-
ників 2017 року.

Видатки на енергоносії  передба-
чені в розмірі 8 млн. 250 тис. грн. на 
всі установи, крім загальноосвітніх 
закладів.

Фінансування енергоносіїв та ін-
ших видатків загальноосвітніх шкіл 
проводиться за рахунок державної 
дотації з Державного бюджету, яка 
до цього часу не розподілена і об-
сяг надходження не відомий, тому 
дані видатки заплановано за раху-
нок коштів селищного бюджету на І 
півріччя.

Структура видатків загального 
фонду становить:

 на освіту 58,4%;
 на культуру і мистецтво – 7,9%;
 на органи місцевого самовряду-

вання 10,2%;
 на соціальний захист – 0,5%;
 на фінансування спортивних за-

ходів -0,3%;
 видатки невиробничої сфери – 

2,8%;
 субвенції районному бюджету – 

19,9%.
Видатки спеціального фонду за-

плановано в сумі 7 млн. 205 тис. грн.
Сума власних видатків становить 

2 млн. 235 тис. грн., в т.ч. від плати за 
послуги, що надаються бюджетними 
установами 2 млн. 135 тис. грн., та 
орендної плати 100,1 тис.грн. 

Структура видатків загального фонду

 З першим снігом і морозами при-
ходять в Україну зимові свята. Най-
більшим і найрадіснішим для дітвори є 
свято Миколая. Відбулося воно і в сіль-
ськогосподарському обслуговуючому 
кооперативі «Добробут Андріївки».  
Це стало гарною традицією, виявом 
доброти і любові до найдорожчого, 
що є в нашому житті – наших дітей.

Святково і радісно було 19 грудня 
в приміщенні адмінбудівлі Андріївсь-
кого старостинського округу. Перед 
початком дійства зі святом Миколая, 
з наступаючим Новим роком та Різ-
двом Христовим дітей і учасників свя-
та привітали голова кооперативу А. В. 
Куриленко та представник від об’єд-
нання кооперативів «Господар» Захар 
Каневський. Зі словами вітань до при-
сутніх звернулася в.о. старости Ан-
дріївського старостинського округу 
Н.А. Сюрко. Вона передала членам ко-
оперативу та їхнім дітям щирі поздо-
ровлення від імені селищного голови 
С.А. Спажевої, депутатського корпусу, 
виконавчого комітету Покровської се-

лищної ради і побажала кожному здо-
ров’я, щастя, радості, спокою та миру 
в Україні. 

Під час проведення заходу при-
сутні змогли потрапити у чарівну 
казку, яку майстерно зіграли учас-
ники жіночого вокального ансам-
блю «Берегиня». Розпочали виставу 
Звіздар (О.А. Будь) та Чарівні Феї ( 
Н.В. Свердюк, Л.І. Тиха), а далі в гості 
завітали Зима (С.С. Кушнір), Сніго-
вик (Л.В. Кушнір), помічник Миколая 
(Т.Ю. Кушнір). На свято завітав і сам 
Миколай (Ю.А. Баранович), і, звичай-
но, не обійшлося без Нечистої сили, 
роль якої зіграла О.В. Гавриленко. 
Хоча Чорт і приніс для непослухів рі-
зочки, та все ж дітки довели, що вони 
розумні й талановиті, слухняні та до-
брі, бо всі бажаючі могли розпові-
сти вірш чи заспівати пісню. Діти 
так захопилися виставою, що і самі, 
як справжні артисти, охоче співа-
ли пісні, читали вірші, танцювали, і 
радісно брали участь у розвагах та 
іграх. У залі лунали веселі пісні у ви-
конанні творчих колективів «Фікси-

ки», «Перлинки», «Веснушки», а у за-
пальних танцях кружляли учасники 
ансамблю «Імпульс». Присутні також 
переглянули лялькову виставу «Як 
Маша Діда Мороза шукала» у вико-
нанні юних учасників театру ляльок 
«Казкарик».

На завершення свята за свої ста-
рання, добру поведінку і віру в чу-
деса солодкі подарунки від Святого 
Миколая та спонсора свята, правлін-
ня «Добробут Андріївки», одержали 
не лише діти членів кооперативу, а 
й всі учасники театралізованого дій-
ства. Цього дня більше ста дітлахів 
зарядилися позитивними емоціями 
свята. Роздаючи солодощі, Святий 
Миколай бажав дітям бути чемними, 
добрими, справедливими, шанувати 
і допомагати своїм батькам. 

Цього дня після свята ще довго 
лунали веселий сміх щасливих ді-
тей та слова вдячності від батьків на 
адресу організаторів свята.

Світлана Компанієць, 
бібліотекар Андріївської 

сільської бібліотеки

Час, багатий на здобутки!

учитель -Проніна Л.Д); Таран Анаста-
сії  (учениці 10 класу КЗО «НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1 – Покровський лі-
цей», учитель - Таран О.Л.).

Переможцями третього облас-
ного очного етапу конкурсу стали: 
Фідарова Дзераса (7 клас, Покровсь-
кий ліцей», учитель - Проніна Л.Д) - 1 
місце.; Тимошенко Валерія (3 клас 
Покровський ліцей», учитель - Бор-
сук Л.П.) -2 місце.

Щиро вітаємо переможців і ба-
жаємо їм подальших творчих здоб-
утків та злетів!  

Наталя Власова, 
начальник відділу освіти, 

молоді та спорту виконкому 
Покровської  селищної ради
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Готуємось до новорічних свят разом!

НА ПОРОЗІ РІК НОВИЙ!
Навчання дітей починається ще задовго 

до школи – в дитячому садочку. Тут діти не 
лише весело проводять час, але і отримують 
перші життєві навички, пізнають світ через 
гру, розвивають свої творчі здібності, стають 
здоровими і міцними духом, знаходять пер-
ших друзів, разом навчаються проводити 
своє дозвілля.

Новий рік — одне із найулюбленіших 
свят для дітей. Адже саме новорічне свято 
дарує здійснення найзаповітніших дитячих 
бажань, чудові подарунки, справжніх Діда 
Мороза та Снігуроньку, а головне — особливу, неповторну атмосферу чарівної казки.

Щорічно напередодні Нового року у Покровському закладі дошкільної освіти «Орлятко» 
влаштовуються захоплюючі й різноманітні ранки, до яких вихователі, батьки, діти готуються,  
встановлюють ялинку і розробляють сценарії майбутнього свята, прикрашають групові кімнати, 
зали та приміщення садка.  Впродовж місяця малята разом з вихователями виготовляли цукерки 
надзвичайних розмірів, щоб прикрасити головну ялинку селища, а разом з тим мріяли, щоб кож-
на дитина в новорічну ніч отримала від Діда Мороза таку ж цукерку у подарунок.  

А ми дорослі сподіваємось, що казкові герої та солодкі подарунки створять святкову атмос-
феру, забезпечать гарний настрій та залишать чудові враження нашим маленьким вихованцям. 

А.В. Павленко, методист ДНЗ «Орлятко»

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!
Ми всі з нетерпін-

ням чекаємо новорічних 
свят, готуємось до них 
дуже ретельно, але часто 
забуваємо про елемен-
тарні правила безпеки, 
що може призвести до 
непередбачуваних на-
слідків. Пам’ятайте, щоб 
свято не перетворилося 
на лихо, слід дотримува-
тися правил пожежної 
безпеки при установці 
ялинки у приміщенні, 
використанні святкової 
ілюмінації та викори-
станні піротехнічних за-
собів:

 ялинка має бути 
встановлена на стійкій 
основі;

  ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування електроустановок;
 необхідно використовувати тільки електричні гірлянди промислового виробництва;
 у приміщенні категорично заборонено запалювати бенгальські вогні;

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
 розбирати, ремонтувати піротехнічні вироби, а також використовувати не за призначен-

ням або в умовах, непередбачених експлуатаційною документацією; 
 запускати піротехнічні вироби з рук (крім хлопавок);
 нахилятися над виробом під час запуску; 
 знаходитися після підпалу вогнепровідного шнуру (сповільнювача) у небезпечній зоні; 
 направляти або кидати піротехнічний виріб у бік людей, ударяти по них будь-якими пред-

метами, тягти за гніт.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій, 

мобілізаційної роботи виконкому Покровської селищної ради

Що рік Собаки нам готує?
Жовта земляна собака – символ наступаючого 2018 року.  

Астрологи характеризують її як му-
дру, справедливу, розважливу господи-
ню року. І це звучить оптимістично, тому 
що дає надію на позитивні зміни. Основ-
ний колір 2018 року – жовтий. Це колір 
застиглого сонячного світла, осіннього 
листя і родючих пшеничних полів. Він 
асоціюється з мудрістю, владою і могут-
ністю, а  у поєднанні з Землею – родючі-
стю. Жовтий — колір гарного настрою, 
всього яскравого, неординарного.

Характер у Собаки складний. Вона 
добра, чесна, віддана тварина, проте 
любов до справедливості і прямоліній-
ність, агресивність і самопожертва робить Собаку непередбачуваним знаком. Та все ж, цей рік 
віщує гармонію і стабільність. Він стане початком шляху від кризи до добробуту.

Тож, вірити чи не вірити астрологам-діло ваше, шановні читачі, та все ж сподіваємось, що 
рік Собаки принесе  у наші оселі цілу хурделицю добра, щастя і теплих радісних посмішок!

Весело та дружно зустрічали 
Святого Миколая

19 грудня 2017 року на центральній пло-
щі селища Покровське відбулося святкове 
дійство до Дня Святого Миколая та відкриття 
новорічного казкового містечка. 

Цього дня біля адмінбудівлі Покровської 
селищної ради було надзвичайно весело та 
по-казковому чарівно. Дітлахи водили хоро-
води, разом із ведучими танцювали та співа-

ли. Під гучні оплески малечі біля новоріч-
ної ялинки з’явився Святий Миколай, який 
привітав усіх зі святом, побажав усіляких га-
раздів та Божого благословення. 

Справжньою несподіванкою для дітей у 
цьогорічному казковому містечку став  бу-
диночок Діда Мороза, де дідусь буде чекати 
на листи від дітлахів і частуватиме смако-
ликами. Кожна дитина матиме можливість 
завітати до новорічного будиночку, щоб від-
дати свого листа-побажання та зустрітися із 
казковим героєм.

Цікаво дітлахам у маленькій країні 
«Веселка»

При навчально-виховному комплексі «По-
кровська ЗОШ І-ІІ ст .№ 2-ДНЗ» успішно функціо-
нує дошкільний підрозділ «Веселка». Кожного дня 
гостинно зустрічають дітвору завжди ласкаві та 
привітні вихователі Т.П. Бережна, С.Л. Топчій та А.О. 
Колісник. І по знайомій стежині тупають ніжки малят 
до свого казкового будиночку, двері якого завжди 
відчинені. А вихователі, мов справжні чарівниці, 
відкривають перед дошкільнятами віконця до 
цікавих країн «Математики», «Мови», «Природи».                                                                                                                                       
                                      

Життя дітвори в маленькій країні «Веселка» багате і насичене різноманітними цікавими 
святами і заходами. 

Ще зовсім недавно шумно й весело пройшов «Осінній ярмарок». Вихованці старшої групи 
«Калинка» та молодшої групи «Пролісок» проводжали багату та щедру осінь-чарівницю.

І ось на порозі Новий рік. Дітлахи з великим нетерпінням чекають новорічного дива. Ра-
зом зі своїми вихователями  активно готуються, фантазують, вигадують. Вже з’явилися перші 
прикраси: білосніжні сніговики, чудернацькі паперові іграшки, пухнасті сніжинки – малечі 
буде чим прикрасити лісову красуню  ялинку.

Педагогічний колектив дошкільного підрозділу 
добре усвідомлює, що батьки довірили їм найцін-
ніше - своїх дітей. Кожна дитина оточена увагою, 
турботою і любов’ю. Своєю щоденною наполег-
ливою працею вони створюють комфортні умови  
для повноцінного розвитку  й виховання підроста-
ючого покоління, а разом з тим вірять, що Новий 
2018 рік принесе усім нам лише радісні дні та свята, 
наповнені світлом, веселощами, душевним теплом 
та надією. 

З Новим роком та Різдвом Христовим!
ПОКРОВСЬКА об’єднана територіальна ГРОМАДА

ВІРИМО В КАЗКУ, 
ТА СПОДІВАЄМОСЯ 

НА ДИВО
Свято Миколая Чудотворця - одне з найулюблені-

ших зимових свят не тільки малечі, а й дорослих. В 
садочку «Казка» цього дня було гамірно та весело, 
діти ділилися своїми враженнями – хто що знайшов 
під подушечкою, а хто у чобітку…. 

Святий Миколай нікого не минув, після сніданку завітав до кожної групи, частував малечу яблу-
ками, солодощами. Запитав, чи слухняні були, які добрі справи робили? Про що мріяли? З Миколаєм 
діти спілкувалися з задоволенням - пісні співали, вірші розповідали, враженнями ділилися. 

Після зустрічі з Миколаєм - гайда в центр нашого селища, на площу, де справжня лісова красу-
ня  ялинка, феєричне дійство, музика, танці, ігри та розваги, знайомі  казкові герої, а ще, чарівний 
будиночок, де можна загадати найпотаємніше бажання. А бажання у наших дошкільнят такі різні  
-  прості та безцінні: хто загадує просто «Кіндера», домашню тваринку – хом’ячка, конструктора 
«Лего», красуню  ляльку, робота…. А у кого бажання дуже серйозні – діти хочуть миру, здоров’я 
собі та рідним,  щоб мама і тато були завжди поруч! 

Працюючи з дітьми не перестаєш вірити в диво - адже діти це  і є диво – вони зачаровують, 
надихають, додають творчої наснаги, повертають нас у дитинство - а це найкращий період люд-
ського життя! Такий веселий та безтурботний!

Напередодні новорічних свят загадуйте бажання, вірте, творіть добрі справи, і все обов’яз-
ково здійсниться!

Педагогічний колектив ДНЗ № 2 «Казка»

Ставте ялинку за 
1 метр від приладів 
опалення і меблів

Закріплюйте 
ялинку на 

стійкій основі

Обирайте елек-
тричні гірлянди 
промислового 
виробництва

Не дозволяйте 
малолітнім дітям 
самостійно вклю-

чати 
електрогірлянди

Не залишайте 
увімкнену 

ілюмінацію 
без нагляду

Не застосовуйте 
для ілюмінації 
свічки, бен-
гальські вогні, 
феєрверки

Не розміщуйте 
ялинку на шляхах 

евакуації

Не прикрашайте 
ялинку ватою, 

папером, марлею




