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 «Розклали купками в рядках,
весь урожай багатий.

Самі зростили на грядках,
купуйте, мами й тата!»

Теплого сонячного дня 28 верес-
ня на подвір’ї Покровського КЗДО 
№1 «Орлятко» розгорнувся веселий 
і гомінкий осінній ярмарок.

Директор закладу Є.І. Ковтун на-
голосила, що метою ярмарку є залу-
чення батьків до діяльності закладу 
і що наша спільна праця підпоряд-
кована благородній меті, адже виру-
чені кошти від заходу будуть викори-
стані на благодійні цілі.

Кожна група садочку представ-
ляла свій імпровізований куточок: 
акуратно зі смаком сервіровані сто-
ли, вбрані у вишиванки маленькі 
продавці і безліч ласощів. Чого там 
тільки не було: різноманітні тістечка 

Осінь закружляла нас у танці золотому!

та печива, пряники та коржики, тор-
тики та капкейки, напої та вареники, 
виноград та яблука….Зійшлося бага-
то покупців, серед яких були батьки, 
вихователі та адміністрація закладу. 
Кожен мав змогу не тільки придбати 
той чи інший товар, а й поспілкува-
тися, обмінятися враженнями.

Цей захід проходив напередодні 
Дня дошкілля, тож особливо приєм-
но, що привітати педагогічний ко-
лектив закладу зі святом прийшли 
заступник Покровського селищного 
голови з питань діяльності виконав-
чих органів І.В. Швидь, спеціаліст 
відділу освіти, молоді та спорту ви-
конавчого комітету селищної ради 
М.М. Мокієнко та учні Покровської 

гімназії зі своїм музичним керівни-
ком Н.С. Головко.

Продовжувався ярмарок ціка-
вим дійством, де юні артисти груп: 
«Калинонька», «Перлинки» та «Ве-
селки» разом з бабою Солохою (каз-
ковий персонаж) демонстрували 
свої акторські здібності.

Під кінець свята дошкільнята по-
дарували присутнім ніжну пісню про 
Україну.

Благодійний осінній ярмарок у 
нашому закладі відбувся вперше,та 
ми сподіваємося, що надалі він стане 
доброю традицією!

Педагогічний колектив 
КЗДО № 1 «Орлятко»КЗДО № 1 «Орлятко»КЗДО № 1 «Орлятко»

ШАНОВНА ГРОМАДА!
С ь о г о д н і ш -

ній день об’єднує 
величні свята – 
день Українського 
козацтва, свято 
Покрови Пресвя-
тої Богородиці та 
державне свято 
– День захисника 
України. Сердечно 

поздоровляю з цим дійсно всенародним 
святом! 

Ця традиція належно підкреслює ве-
лике історичне значення нашого народу 
в боротьбі за утвердження української 
державності та суттєвий внесок у сучас-
ний процес державотворення. Від часів 
Хрещення Київської Русі і до наших днів 
це свято духовно об’єднувало наш на-
род, живило його вірою у повсякчасне 
заступництво Божої Матері за людський 
рід, за мир і добро на нашій землі. 

Пресвята Богородиця вважалася 
покровителькою і заступницею слав-
ного війська козацького та всього 
українського люду.  І сьогодні ми звер-
таємось до Матері Божої з проханням 
про мир, добро, благополуччя, про 
гідне і щасливе майбутнє нашого на-
роду. Аби на людей зійшла благодать, 
а душі наповнилися любов’ю, щирі-
стю і всепрощенням. Сердечно бажаю 
вам щастя, радості, добра та наснаги 
на успішні починання на користь Віт-
чизні.  Нехай єднає нас незгасне світло 
віри і допомагає високе покровитель-
ство Пресвятої Богородиці.

З найкращими побажаннями
виконуюча обов’язки старости

Олександрівського старостинського 
округу Н.Ф. МОРМУЛЬ

Шановні земляки, 
захисники Батьківщини!

Приміть 
щирі вітан-
ня зі свята-
ми – Днем 
захисник а 
України та 
П о к р о в и 
П р е с в я то ї 
Богородиці! 
П р е с в я т а 
Богородиця завжди вважалася 
покровителькою і заступницею 
славного війська козацького та 
всього українського люду. У цей  
знаменний день ми традицій-
но згадуємо тих, хто боровся за 
нашу незалежність, вшановує-
мо представників українського  
війська, починаючи з козацької 
доби та завершуючи періодом, 
коли на східних територіях 
України йде боротьба за її не-
залежність і суверенітет. Ми 
схиляємо голови перед усіма, 
хто поліг за волю українського 
народу та висловлюємо їм щиру 
і безмежну вдячність. Ми дозем-
но вклоняємось учасникам АТО, 
всім тим, хто стоїть на сторожі 
нашого мирного життя.

В цей світлий день зичу 
кожній родині здоров’я, щастя, 
добра та єдності на життєвому 
шляху, завзяття та наснаги на 
успішні починання на користь 
рідного краю.

Нехай Пречиста Богородиця 
береже вас і Україну!

З великою шаною та повагою
Наталія СЮРКО

Шановні жителі нашої Покровської об’єднаної територіальної громади!
В день великого православного свята Покрови Пресвятої Богородиці прийміть найщиріші 

вітання з нагоди Дня українського козацтва, Дня захисника України та 239-ї річниці заснування 
селища Покровське.

Ми відзначаємо День українського козацтва та День захисника України, як символ нерозрив-
ного зв’язку всіх поколінь захисників, кожне з яких має своїх Героїв. 

Хочу подякувати всім, хто причетний до цього високого звання – від вкритих сивиною і увінчаних 
нагородами фронтовиків до молоді, яка лише нещодавно одягла військову форму. Схиляю голову пе-
ред вашим подвигом, адже ви бережете найголовніше в нашому житті – це мир, спокій і стабільність.

Символічно, вже 239-ту річницю поспіль ми відзначаємо день заснування селища Покровсь-
ке, свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у краї з особливими  традиціями і 
славною козацькою історією.

Дякую кожному з вас, шановні жителі нашої громади, за всі добрі справи, наміри та починання, спрямовані на спіль-
не та щасливе майбутнє! Адже усі досягнення, якими багата наша громада, складаються з вашої щоденної праці, знань і 
талантів. Особлива шана та подяка людям старшого покоління, чия мудрість та життєвий досвід нині допомогають нашій 
молоді розвивати громаду та підтримувати славетні традиції рідного краю.

Адже, разом ми єдина і велика сім’я, яка прагне створити зручні й комфортні умови заради нашого життя та життя наших дітей. 
Від щирого серця бажаю всім вам щастя, здоров’я, родинної злагоди, оптимізму і миру! Нехай Божа матір вкриває нашу славну 

землю своєю всеосяжною добротою, щирою любов’ю та материнською турботою, надійно захистивши від будь-якого зла.

З повагою, Покровський селищний голова С.А. СПАЖЕВА



Щоб дійти до мети, треба,  перш  за  все,  йти! 2ПОКРОВСЬКА 
об’єднана територіальна ГРОМАДА

Покровська селищна рада в своїй 
щоденній роботі дбає про створення 
належних умов для надання освітніх 
послуг дітям Покровської громади, 
в тому числі приділяється особлива 
увага тим, хто проживає у сільсь-
кій місцевості. Адже мета громади 
– рівні можливості для усіх учнів в 
процесі здобуття якісної загальної 
середньої освіти.

Новим кроком до створення 
єдиного освітньо-культурно-спор-
тивного простору стало придбан-
ня нового шкільного автобуса для 
опорної школи. Отримати його вда-

лося згідно процедури відкритих 
торгів, проведеної відділом освіти, 
молоді та спорту виконавчого комі-
тету Покровської селищної ради 
у рамках реалізації Комплексної 
програми розвитку освіти на тери-
торії Покровської селищної ради до 
2021року.  Автобус, вартістю 1 млн. 
897 тис. 200 грн., придбано на умо-
вах співфінансування за залишок ко-
штів державної освітньої субвенції в 
сумі 1 млн. 328 тис. 040 грн. та коштів 
з селищного бюджету в сумі 569 тис. 
160 грн. 

Новий автобус «Еталон» розра-

хований на 31 місце, має додаткові 
рівні безпеки, обмеження у швид-
кості руху, звукову і світлову сигналі-
зацію, аварійні кнопки, спеціальні 
сидіння та зручні сходинки. Тож, на 
сьогодні 26 дітям та педагогічним 
працівникам з села Романки надані 
всі умови, щоб безпечно та вчасно 
добратися до навчального закладу і 
розпочати навчання. 

Маргарита Мокієнко,
спеціаліст відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради

Таку назву мав проект учнів та 
вчителів комунального закладу 
освіти «Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2» 
Покровської селищної ради, який на 
конкурсі «Лідер року», що проходив 
у квітні 2018 року в Покровському 
центрі дозвілля, презентувала учас-
ниця цього конкурсу Ліза Лєвашова 
з командою однодумців. Членами 
журі було однозначно вирішено, 
що цей проект має бути втіленим 
у життя. Підсумовуючи результати 
конкурсу, голова журі – селищний 
голова С.А. Спажева пообіцяла, що 
докладе максимум зусиль, щоб до-

помогти молодим активістам ре-
алізувати проект.

У червні 2018 року з селищного 
бюджету було виділено 38,1 тис. грн. 
та придбано спортивний майданчик, 
який встановлено та облаштова-
но чоловічим колективом закладу 
та батьківською громадськістю. За 
батьківські кошти було придбано 
цемент, пісок привезли випускники 
школи минулих років. 

Урочисте відкриття спортивно-
го майданчика відбулося 7 верес-
ня 2018 року з нагоди дня фізичної 
культури і спорту в Україні. 

Завдяки спільним зусиллям 
влади, громади, колективу та 
активної учнівської молоді учні 
Покровської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
2 у вільний час віддаватимуть пе-
ревагу заняттям спортом на май-
данчику. І, можливо, саме серед 
цих дітей є майбутні олімпійські 
чемпіони!

Наталія Власова,
начальник відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого 
комітету Покровської 

селищної ради

З цією метою у 
2018 році на базі 
НВК «ЗОШ І-ІІ сту-
пенів – Покровська 
гімназія» облашто-
вано ресурсну кім-
нату, де 10 учнів з 
особливими освітні-
ми потребам із 4-х 
класів забезпечені 
корекційними по-
слугами та здобу-
вають якісну освіту. 
На оснащення ре-
сурсної кімнати з 
обласного бюджету 
виділено кошти в 
сумі 550 тис. грн. 

Ресурсна кім-
ната містить такі зони: навчальну, соціально-побутову, ігрову та зону від-
починку. Вона має кухню для отримання повсякденних навичок дитини, а 
також корекційні та наочні засоби для проведення розвивальних занять. 
Меблі в ній модульні, щоб можна було по-різному формувати робочі зони 
– індивідуальні та для роботи в групах. Приміщення оснащене інтерактив-
ним телевізором, двома ноутбуками, кондиціонером, Wi-Fi роутером для 
роботи з додатковим навчальним матеріалом. 

26 вересня у приміщенні Дніпропетровсь-
кої обласної адміністрації відбулася церемонія 
нагородження переможців конкурсу проектів ІІ 
регіонального форуму  «ЯРМАРОК ДОБРОСУСІД-
СТВА – 2018». 36 кращих проектів із 177 поданих 
в 12 секторальних напрямках Стратегії Децен-
тралізації Дніпропетровщини дійшли до фіналу. 
Напередодні, 25 вересня, в Дніпропетрорвсько-
му центрі розвитку місцевого самоврядування 
пройшов заключний етап Конкурсу проектів ІІ 
регіонального Форуму «Ярмарок добросусід-
ства – 2018», на якому представники виконав-

чого комітету селищної ради достойно презентували проекти нашої гро-
мади за двома напрямками: Цивільний захист населення та безпека життя; 
Соціальний захист дітей. Проект «Забезпечення контролю за громадською 
безпекою Покровської ОТГ» став переможцем! Щиро радіємо черговому 
здобутку та дякуємо кожному, хто підтримав нашу громаду!

Черговий здобуток

Від шкільного спортивного 
майданчика до олімпійських вершин

Придбано новий шкільний автобус

Можливість набуття 
соціального досвіду 

для дітей з особливими 
освітніми потребами

Гапоно-Мечетне  Зелена Долина  Отрішки  Петриків  Скотувате  Старокас`янівське  Чорненкове  Вільне 



Втілюємо намічене в життя!3 ПОКРОВСЬКА 
об’єднана територіальна ГРОМАДА

Активна участь жителів 
Андріївського старостинського 

округу у житті громади
Селищна рада переймається 

проблемами комфортного та ак-
тивного відпочинку дітлахів, які 
проживають на території громади. 
В цьому році з місцевого бюджету 
виділено кошти в сумі 50 тис.грн 
на придбання обладнання для об-
лаштування дитячого майданчика 
в с. Братське Андріївського старо-
стинського округу. Встановлення 
обладнання та упорядкування те-
риторії стало можливим завдяки 
участі небайдужих та активних жи-
телів села.

Сучасний розвиток громади не-
можливий без розвитку економіки 
території. 

З цією метою, в рамках реалізації 
Стратегії сталого розвитку Покровсь-
кої громади,  створена рада з питань 
місцевого економічного розвитку, яку 
очолює Лисюк О.М. , заступник гене-
рального директора ТОВ агрофірми 
«Обрій». До складу ради ввійшли міс-
цеві підприємці, фермери, одноосіб-
ники, голови сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. 

На першому кроці робочою 
групою було здійснено ґрунтовний 
аналіз місцевого економічного се-
редовища в громаді, на основі чого 
сформовано План дій щодо реаліза-
ції Програми місцевого економічно-
го розвитку Покровської громади.

В рамках реалізації програми 
DOBRE (економічний компонент), 
завдяки спільній роботі членів робочої 
групи з питань місцевого економічного 
розвитку Покровської громади та екс-
пертів Дніпропетровського регіональ-
ного інституту державного управління 
Національної академії державного 
управління при Президентові України  
сформовано  Програму місцевого еко-
номічного розвитку.

Головною метою Програми є ство-

Віддання шани та поваги людям 
старшого покоління, які присвятили 
значну частину свого життя бага-
торічній сумлінній праці задля ро-
звитку та процвітання рідного краю 
є невід’ємною та важливою части-
ною роботи Олександрівського ста-
ростинського округу.  

Стало доброю традицією, за під-
тримки ТОВ «Обрій», вітати з ювілея-
ми ветеранів праці, людей старшого 
покоління, державними та професій-
ними святами жителів округу. Не 
залишаються осторонь цієї справи  
працівники культури старостинського 
округу, бо тепле слово, гарна, заду-
шевна пісня зігріває та радує всіх. 

Багато змістовних традиційних 
заходів проводиться на території 
округу: різні конкурси, спортивні 
змагання, свято «Ой на Івана- купа-
ла», виступи агітбригад – привітання 
з професійними святами. 

Активну участь у дозвіллі підро-
стаючого покоління на території 
округу відіграють колективи  Ко-
ломійцівського, Олександрівського  

Відкрито роллердром!
З метою втілення в життя 

ідеї щодо активного відпо-
чинку дітей та молоді, а саме 
створення місця, де можна 
покататися на роликах, скей-
тах, гиробордах, у 2016 році  
членами Молодіжної ради 
при Покровській селищній 
раді було розроблено та по-
дано на конкурс проект «Рол-
лердром» («Скейт-парк»), 
який здобув перемогу і був 
успішно реалізований за під-
тримки селищної ради у цьо-
му році. Урочисте відкриття 
скейт-парку за будівлею КЗК 
«Покровський центр дозвілля» відбулося 23 серпня 2018 року. Загальна 
сума проекту склала 534 тис. грн, з них кошти партнера Програми DOBRE 
– 369 тис. грн, кошти громади 30%. За кошти партнерів виконано плануван-
ня ділянки під ролледром, а саме: проведено її вирівнювання, укладено 
асфальтне покриття розміром 33 х 18 метрів та встановлено обладнання. 
Власними силами працівників селищної ради, КП «Покровське ВКГ» та не-
байдужих мешканців громади ліквідовано несанкціоноване сміттєзвалище 
(вивезено майже 18 тонн побутового сміття); завезена земля (65 тонн) та 
пісок (10 тонн) для планування земельної ділянки; омолоджено дерева, ви-
рубано поросль, обкошено територію; встановлено освітлення, металеву 
огорожу та лавочки.

На сьогодні майданчик роллердрому став улюбленим місцем відпочин-
ку активної молоді нашої громади.

Місцевий економічний розвиток Покровської 
ОТГ–постійна синергія дій бізнес-спільноти, 

влади та громадянського суспільства

Добрі традиції Олександрівського 
старостинського округу

СБК  та комунальних закладів освіти. 
З метою проведення змістовного 

дозвілля дітей, які проживають на 
території округу, щосуботи в примі-
щенні Коломійцівського СБК про-
водиться квест, де присутні мають 
можливість проявити свій креатив 
та творчі здібності.

 В КЗО  Коломійцівська ЗОШ І-ІІІ 
ст. традиційно проводяться свята 

шкільного ярмарку та українсь-
кого вареника, дні здоров’я та вечо-
ри відпочинку. Ось уже другий рік 
поспіль команда закладу приймає 
активну участь у грі КВК на кубок По-

кровської селищної ради. 
Чимало добрих справ і на рахун-

ку дошкільних закладів  округу.
Та найбільше всі мешканці гро-

мади вдячні за дієву підтримку і 
допомогу генеральному директору 
ТОВ агрофірми «Обрій» Головку В.М, 
виконавчому директору цього това-
риства Мартинову К.В., виконавчо-
му директору  ТОВ   «Відродження» 
Левченко О.П., керівникам  фермер-
ських господарств Климчуку В.М., 
Вакуленко Ю.Є., підприємцям Кар-
ниш К.П., Головко К.П., Баранніку Г.В., 
Вакуленко Л.Г. та іншим.

рення умов для стійкого економіч-
ного зростання та удосконалення 
механізмів управління розвитком гро-
мади на засадах ефективності, відкри-
тості та прозорості, посилення інве-
стиційної та інноваційної активності, 
забезпечення належного функціону-
вання транспортної та комунальної 
інфраструктури, дотримання високих 
екологічних стандартів. 

Проектні ініціативи, які наведені у 
Програмі матимуть великий вплив на 
збільшення економічного потенціалу 
Покровської ОТГ, вони спрямовані на 
забезпечення сталого економічного 
зростання громади та підвищення до-
бробуту кожного його мешканця.

Протягом 2018 року члени 
ради МЕР стали учасниками серії 
тренінгів щодо створення сільсь-
когосподарського кооперативу по 
переробці та реалізації меду, адже в 
Покровській ОТГ для цього є не тіль-

ки можливості, але й потенціал. На 
практичному семінарі «Знай свою 
громаду!» ними було успішно пре-
зентовано ідею створення коопера-
тиву та здобуто перемогу. 

Результатом активної та плідної 
роботи членів ради з питань місце-
вого економічного розвитку стала 
участь представників нашої громади 
у двотижневому навчальному візиті 
з вивчення кращих практик МЕР в 
невеликих громадах США. Фінансу-
вання всіх витрат даного візиту від-
булося в рамках програми DOBRE, 
що реалізується USAID. За результа-
тами даної поїздки наша громада от-
римала шанс налагодити партнерсь-
кі зв’язки з представниками бізнесу 
у громадах США. 

 Христофорівка  Нечаївка  Остапівське  Піщане  Тихе  Вовче  Відрадне  Гай  Новоскелювате  Писанці
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ПОКРОВСЬКА об’єднана 
територіальна ГРОМАДА

Інформаційний бюлетень
ПОКРОВСЬКА 
об’єднана територіальна ГРОМАДА

З цією метою в Покровсь-
кій ОТГ прийнята та успішно 
діє Програма розвитку житло-
во-комунального господар-
ства, благоустрою населених 
пунктів та захисту навколиш-
нього природного середовища 
Покровської територіальної 
громади.

В рамках даної Програми 
в 2018 році  проведено поточ-
ний ремонт ділянок 12 доріг на території громади на 
загальну суму 1 млн. 160 тис. грн (вул. Центральна, 
вул. Дмитра Яворницького, вул. Соборна в смт По-
кровське, вул. Перемоги, вул. Горького, вул. Чкалова в 
с. Олександрівка, вул. Транспортна в с. Коломійці, вул. 
Шкільна в с. Братське, вул. Горького в с. Андріївка).

Для забезпечення безпеки руху автотранспорту 
придбано дорожні знаки, стовпці, кріплення та вико-
нано роботи по встановленню 77 дорожніх знаків на 
загальну суму 76 тис. грн.

З метою забезпечення громадського порядку та 
громадської безпеки у місцях масового скупчення насе-
лення, а саме на центральній площі смт Покровське, в 
центральному парку селища та на Меморіальному ком-

Щорічно, починаючи, 
з 2014 року у день Покро-
ви Пресвятої Богородиці в 
Україні відзначається свято 
– День захисника України.

Історія нашого народу 
налічує немало кривавих 
сторінок і одна із них – війна 
на Сході нашої країни. 

Події останніх чотирьох 
років у котрий раз довели, 
що український народ не-
можливо подолати. Вони 
тільки об’єднали нас, збуди-
ли в багатьох із нас почуття 
щирого й глибокого патріо-
тизму, дали змогу проявити 
себе безкорисливими, гото-
вими на все заради незалежності та кра-
щого майбутнього нашої держави. 

Сотні справжніх патріотів нашої гро-
мади у перші дні війни добровільно ста-
ли на захист рідного краю. Сьогодні на 
території Покровської об’єднаної грома-
ди проживає 2 інваліда війни та 171 учас-
ник бойових дій в зоні проведення АТО. 

Одним із них є наш земляк, житель села 
Олександрівка, Авсєнтєв Олег Валентино-
вич 1992 року народження, який за покли-
ком серця в самий кривавий 2014 рік пішов 
на війну, щоб не допустити розповзання 
розрухи і горя у нашій країні.

Спочатку Олег був учасником По-
кровського загону самооборони, потім 
записався в один із добровольчих за-
гонів, де отримав першу бойову підго-
товку і перший бойовий досвід. Та згодом 
зрозумів: потрібно легалізуватися, адже 
ще ж і строкової служби «за плечима» 
не було. Тому з лютого 2015 року Олег 
підписав контракт з 93-ю механізова-
ною Гвардійською бригадою Збройних 
сил України. Воював у «гарячих точках» 
– Пісках, Кримському. Отримав відзнаку 
Президента України «За участь в антите-
рористичній операції». 

За час перебування в зоні проведен-
ня АТО Олег втратив багато бойових по-

братимів, серед яких і зем-
ляк – Микола Грінченко із с. 
Данилівка , який загинув у 
2015 році. В тому ж 2015 році 
сам Олег отримав осколкове 
поранення спини в Пісках. 
У цей важкий момент життя 
поряд були справжні друзі 
Руслан Мураєв та Володи-
мир Третяк.

Скромний, стриманий 
Олег неохоче ділиться спога-
дами. Говорить, що до війни 
ставились як до праці, у ба-
гатьох складних ситуаціях до-
помагав гумор. А ще зігрівала 
думка про кохану дівчину Ма-
ринку. Війна загострює почут-

тя. Її страх і кривавість може подолати хіба 
що любов, яка дає наснагу жити і боротися. 
Марина чекала свого коханого, підтриму-
вала його у важкі хвилини. 

Не лишались осторонь і батьки коха-
ної В.А.Будько та О.І.Тиха, які займаються 
волонтерською діяльністю, надаючи не-
посильну допомогу нашим захисникам в 
зоні проведення АТО. 

Повернувшись до мирного життя, де 
на Олега чекали мама, молодша сестра 
та бабуся, він зайнявся своєю улюбле-
ною справою, яка пов’язана з доглядом 
та обробітком землі. Адже для цього у 
юнака є не тільки любов до техніки ще 
з дитинства, а й відповідна професія – 
тракторист-машиніст, слюсар–ремонт-
ник сільськогосподарських машин, яку 
він здобув ще до війни у Ордена «Знак 
Пошани» ВПУ № 75. 

А ще Олег та Марина готуються стати 
на весільний рушник. То ж хочеться поба-
жати молодій парі мирних світанків, блага 
і добра, достатку і розуміння, міцного здо-
ров’я та впевненості в завтрашньому дні! 

Т.Г. Антоненко, завідувач ВОБ відділу 
з питань надзвичайних ситуацій,

цивільного захисту населення 
і територій, мобілізаційної роботи 

виконкому Покровської селищної ради

На офіційному сайті Покровської селищної ради розпочато голосування 
за проекти Бюджету участі, яке триватиме з 01 жовтня до 30 жовтня 2018 року. 
Завдяки платформі «Громадський проект» взяти участь у голосуванні можна 
не виходячи з дому. Ви можете проголосувати з персонального комп’ютера, 

мобільного телефону або використовуючи систему BankId. Ознайомитися з про-
ектами можна на сайті за посиланням: https://pokrovske.pb.org.ua/Зробіть свій 
вибір вже зараз! Оберіть один, на Вашу думку, найпріоритетніший проект для 
розвитку Покровської об’єднаної територіальної громади.

Герої нашого часуСтворення безпечних та комфортних умов 
в громаді – запорука життя 

та здоров’я її мешканців!

плексі встановлено 17 камер відеоспосререження. Відео 
з реєстратора даних камер цілодобово транслюється на 
монітор, встановлений в черговій частині Покровського 
відділення поліції. Вартість проекту склала 90 тис.грн., в 
тому числі монтаж та налагодженння системи відеона-
гляду 20 тис.грн.

Відповідно до затвердженої проектно-коштори-
сної документації до кінця року планується завер-
шити реконструкцію мережі вуличного освітлення 9 
трансформаторних підстанцій в смт Покровське (вул. 
Набережна, пров. Степовий, пров. Донецький, вул. 
Дмитра Яворницького, вул. Закарпатська, вул. Муж-
ності, вул. Сахаліна та вул. Шевченка), 1 – в с. Левадне, 
1 – в с. Богодарівка (вул. Транспортна), 1 – в с. Водяне. 

Шановні мешканці Покровської об’єднаної територіальної громади!Шановні 
покровчани 

та гості селища!
Запрошуємо вас на святкування 

239-ї річниці заснування селища По-
кровське, свята Покрова Пресвятої 
Богородиці, Дня захисника України 
та Дня українського козацтва, що 
відбудеться 14 жовтня 2018 року в 
смт Покровське.

Учасники і гості свята зможуть з 
09:00 години ранку відвідати свят-
ковий ярмарок, де буде запропоно-
вано широкий вибір різноманітних 
виробів майстрів декоративно-ужит-
кового мистецтва, сільськогоспо-
дарської продукції, саджанців пло-
дово-ягідних культур, декоративних 
кущів та дерев, продукції бджільни-
цтва, а також скуштувати кулінарні 
вироби, шашлики та інші смаколики 
місцевих виробників та виробників з 
усіх куточків України.

На дітлахів чекатиме «Дитяче мі-
стечко» з різноманітними атракціо-
нами.

Вперше на території Покровсь-
кої ОТГ в приміщенні КЗК «Покровсь-
кий центр дозвілля» об 11:00 годині 
пройде регіональний фестиваль на-
родної творчості «До голосу голос 
– пісенне намисто, єдність козацтва 
від міста до міста» за участі творчих 
колективів громад області та Украї-
ни.

На вас чекатимуть незабутні вра-
ження, приємні емоції та нестрим-
ний заряд енергії!

Оргкомітет 
КЗК «Покровський центр дозвілля»


