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З Новим роком та Різдвом Христовим!З Новим роком та Різдвом Христовим!

Дорогі жителі громади!
Щиро вітаю всіх з чарівним святом Новим 

2019 роком!
В і д б л и с к и 

святково прикра-
шеного будинку 
і ошатної ялинки 
породжують у 
душі кожного із 
нас очікування 
дива. Бажаю щоб 
це відчуття у но-
вому 2019 році 
не пропало мар-
но,а у ваше життя увійшло щось чарівне, казко-
ве і дивно прекрасне. Нехай це буде здійснення 
мрії, найзаповітнішої і доброї, такої, від якої світ 
навколо і люди стають добрішими. 

Бажаю щоб кожна хвилина року, що минає, 
забрала з собою печалі і тривоги, труднощі та 
непорозуміння, образи і проблеми. Нехай у мо-
мент настання Нового року звільнене місце на-
повниться радістю і щастям, вдачею та здоров’ям, 
любов’ю і приємними подіями. Хай рік новий ста-
не для вас періодом абсолютних успіхів, нескін-
ченних перемог, незвичайних подій, регулярних 
щасливих моментів і гідних вчинків. Нехай будуть 
дні світлими і цікавими, а ночі теплими і незабут-
німи, наповнені яскравими враженнями, новими 
емоціями і зростанням!

Хочеться в цей Новий рік побажати всім зали-
шатися близькими і рідними, щоб вас оточувала 
енергія щирого добра і ласкавого світла. 

З Новим роком!
Ніна Мормуль,

в.о. старости Олександрівського
старостинського округу

Дорогі мої андріївці, земляки, односельці!
Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим! 
Бажаю, щоб у 2019 році з нами сталося те чудо, про яке ми всі мріємо. Хоча у кожного воно своє, але най-

необхідніше та найважливіше. Головне, щоб у наступаючому році запанував в Україні мир, щоб всі ми були 
живі й здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Нехай все, що ми плануємо, обов’язково 
здійсниться, все, що хочемо почати, — почнеться, а що хотіли закінчити — закінчиться. 

Хай вогні запалюються не тільки на ялинці, але й у душі, нехай щастя буде не тільки в казці, а й у нашому 
житті. Нехай прийдешній рік буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подія-
ми. 

З повагою ваша в.о. старости Наталія Сюрко

Бюджет громади прийнято!
20 грудня відбулася чергова сесія Покровської 

селищної ради сьомого скликання. На порядок ден-
ний було винесено 37 питань, серед яких головне 
– прийняття бюджету громади на наступний рік. 
До участі в сесії зареєструвались 19 депутатів. Всі 
питання попередньо перед проведенням сесії були 
розглянуті і ретельно обговорені на засіданням по-
стійних комісій селищної ради.

Отже, доходи бюджету Покровської об’єднаної 
територіальної громади у 2019 році визначено на 
рівні 116 млн. 391 тис. гривень, з них на реалізацію 
місцевих програм заплановано спрямувати 16 млн. 550 тис. гривень. На реалізацію шести проек-
тів-переможців Бюджету участі Покровської ОТГ у 2019 році виділено 426 тис. 180 гривень. 

Начальник фінансово-економічного відділу, головний бухгалтер виконавчого комітету селищної 
ради Олена Станіславівна Коробка зазначила, що на співфінансування закладів районної комуналь-
ної власності із селищного бюджету буде перераховано трансферти в сумі 16 млн. 526 тис. гривен.

Крім цього, в ході сесії також затверджено програму «Питна вода населених пунктів По-
кровської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», культурно-мистецьку програму По-
кровської територіальної громади на 2019 рік, програму соціального захисту окремих категорій 
населення Покровської територіальної громади на 2019 рік, програму розвитку й підтримки 
сфери надання адміністративних послуг у Покровській селищній раді на 2019-2021 роки та про-
граму соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної ради на 2019 рік. 

Одним із неменш важливих питань було внесеня змін та доповнень (а саме, гендерної скла-
дової) до завдань Стратегії розвитку Покровської ОТГ. Прийняття даного рішення було  обумов-
лено рядом об’єктивних та суб’єктивних причин, які виявлені в ході проведення аналізу вико-
нання Стратегії у 2018 році.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради Наталя Ва-
силівна Власова прозвітувала перед депутатським корпусом про хід виконання у 2018 році про-
грами щодо реалізації молодіжної політики на території селищної ради, програми підтримки та 
розвитку фізичної культури і спорту та програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
та чоловіків на території Покровської селищної ради до 2021 року.

Вікторія Григоренко, начальник відділу 
загально-організаційного забезпечення виконкому Покровської селищної ради

Вже який рік поспіль новорічний цикл свят в нашій громаді розпочинає улюблене свято 
всіх дорослих і малих – День Святого Миколая. Так і цього року, 19 грудня, на площі біля адмін-
будівлі Покровської селищної ради розгорнулось справжнє казкове дійство під назвою «До-
бром зігріте серце».

Відкриття казково-
го містечка розпочалося 
захопливим новорічним 
танком у виконанні танцю-
вального колективу студії 
«Натхнення», а два Янгола 
віншували присутнім про 
світле свято Миколая.

Театралізована виста-
ва про те, як казкові герої 
Скупість, Байдужість, Брех-
ня та їх Чорна Королева на-
магалися зробити все, щоб 
Святий Миколай не зміг 
завітати до дітей на свято, 
вразила присутніх своєю 
креативністю та реалістичністю.

Та все ж, як у будь-якій казці, добро перемагає зло, тож глядачі шаленими оплесками та 
усмішками зустрічали Миколая, який привітав дорослих і дітей із початком новорічних свят 
та запросив відвідати новорічне казкове містечко, яке працюватиме щодня з 16:00 до 18:00 
години протягом свят.

Віта Турчина,
спеціаліст відділу загально-організаційного забезпечення 

виконавчого комітету селищної ради

До нас завітав Святий Миколай!

Від усієї душі вітаю Вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Хри-
стовим!

Це добрі та світлі свята. Вони втілюють наші мрії і надії, радість зу-
стрічі з рідними та близькими, тепло родинного вогнища, любов і турбо-
ту про близьких людей. У ці дні ми відчуваємо душевний підйом і гордість 
за успіхи, досягнуті в році, який минає. 

Протягом 2018 року ми з вами активно працювали в напрямку ре-
алізації завдань, визначених у Стратегії розвитку Покровської громади 
до 2025 року, і сьогодні я хочу подякувати кожному, хто не тільки перей-
мається проблемами громади, але й бере активну участь у їх вирішенні.

Свідченням цього є запровадження у 2018 році громадського проекту 
Бюджет участі. Я горда з того, що незважаючи на те, що цей проект запро-
ваджено вперше, активність жителів в процесі голосування за 12 поданих 
проектів склала 11% від кількості повнолітнього населення нашої громади. 

Хочеться звернутися зі словами вдячності до молодого покоління за 
активну життєву позицію, участь у створенні екологічно чистої та дозвіл-
лєво-розвинутої громади, в якій хочеться жити та до якої хочеться повер-
татися. Ви наша надія на світле та чисте майбутнє!

Висловлюю слова подяки колективу комунального підприємства По-
кровське ВКГ, Покровського РЕМ, директорам товариств, фермерських 
господарств, одноосібникам, працівникам з благоустрою виконкому се-
лищної ради за плідну роботу у напрямку створення сприятливих та ком-
фортних умов проживання на території громади та постійну допомогу у 
забезпеченні стабільної роботи всіх закладів. 

Дуже приємно, що в наш нелегкий час живуть такі люди, які готові прийти 
на допомогу іншим і роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого 

серця – це наші пасічники, підприєм-
ці, овочівники, громадські організації, 
соціальні працівники. Нехай ваші бла-
годійні справи завжди повертаються 
до вас сторицею.

На сьогодні Покровська гро-
мада прикладає всі зусилля, щоб 
діти мали змогу не лише навчатися 
в сучасно обладнаних та відремонтованих школах і садочках, а й отриму-
вали найякісніші знання, і цим я завдячую нашим освітянам, від нелегкої 
праці яких залежить майбутнє нашого підростаючого покоління. 

Поряд з цим ми продовжуємо розвиватися культурно завдяки кре-
ативним, талановитим мешканцям, працівникам закладів культури та 
бібліотек, які продовжують активно впроваджувати нові інноваційні на-
прями діяльності, одним з яких є розвиток туристичної галузі. 

Хочеться звернутися до працівників медичної галузі, яка зараз пережи-
ває нелегкі часи реформування. Я переконана, що ваш професіоналізм та від-
даність справі при підтримці держави допоможуть подолати всі труднощі та 
стануть гарантом надання якісних медичних послуг мешканцям нашої громади. 

Всьому, що ми сьогодні маємо та над чим працюємо, я завдячую 
нашому старшому поколінню, чия мудрість та досвід допомагають нам 
впевненими кроками рухатися вперед до наміченої цілі.

Від усієї душі бажаю всім мирного неба, міцного здоров’я, щастя та 
душевної рівноваги. Нехай у Новому році вас минають усі негаразди, а 
ваші оселі повняться любов’ю, злагодою та добробутом.

З повагою Світлана Спажева, Покровський селищний голова

Шановні мешканці Покровської об’єднаної територіальної громади!



Досягнення року 2З новим роком та Різдвом Христовим!
ПОКРОВСЬКА об’єднана територіальна ГРОМАДА

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

Проект «Зелений патруль», реалізація яко-
го стала можливою завдяки підтримці амери-
канського народу, наданій через Агенство США 
з міжнародного розвитку ( USAID ) та компанії 
Глобал Ком’юнітіз (Global Communities), а також 
завдячуючи всебічному сприянню Покровського 
селищного голови С.А. Спажевої, вступив у дію у 
жовтні 2018 року. 

Проект ще влітку був розроблений членами 
правління громадської організації «Молодь По-
кровщини», а саме Мариною Чевюк, Олегом Губі-
чем, Яною Сілецькою-Васильєвою, 
Вікторією Вялих, Євгеном Тихоно-
вим, Анною Зуєвою та Наталією 
Шульгою за допомоги Маргарити 
Мокієнко, при підтримці членів 
громадської організації та волон-
терів. Він був схвалений гран-
тодавцем, який виділив на його 
втілення кошти у сумі 130 тис. грн. 
Проект також фінансувався з влас-
ного внеску задіяних у цьому пер-
сон у розмірі 22 тис. грн.

«Зелений патруль» стартував 
зі створення екологічних загонів 
у п’яти навчальних закладах 
Покровської ОТГ. До складу за-
гонів увійшли 6 основних осіб 
(старшокласників), так званих 
патрульних, вчителі та необме-
жена кількість волонтерів, які виявили бажання 
доєднатися до акцій екологічного характеру. 

Проект передбачав не лише навчання па-
трульних у вигляді тренінгів та майстер-класів, 
а також їх участь у можливих толоках, Днях дов-
кілля, агітаційно – роз’яснювальній роботі серед 
жителів своїх населених пунктів. 

У ході трьох тренінгів, які мале місце протягом 
жовтня-грудня поточного року патрульні вчилися 
азам екологічного законодавства, компостуванню 
біоматеріалів, сортуванню сміття, боротьбі з рос-
линами-алергенами, утилізації відходів тощо. Впро-
довж навчань учасники співали, танцювали, малю-
вали, адже завдання були різнопланові. Також вони 
переглядали презентації і розважалися в рухавках, 
відповідали на запитання тренера та один одного, 
писали листи нащадкам, вершили віртуальний суд 
над злодіяннями людини, писали салогани. Ство-
рювали екологічну рекламу, розробляли власні 
міні-проекти, виявивши максимум знань, ідей, му-
дрості, позитиву та креативу.

Охоче спілкувалися патрульні і під час кави-брейк 
та обідньої перерви: обговорювали вправи, рухавки, 
власні відповіді та репліки друзів, ділилися враження-
ми, обмінювалися контактами.   

Поряд з тим «Зелений патруль» активно діє 
на благо селища шляхом проведення прибирань 
забруднених територій та ліквідації стихійних 
сміттєзвалищ.

День довкілля, організований та проведений 
ініціативною групою «Зелений патруль», озна-
менувався толоками у населених пунктах По-
кровської ОТГ. 

Того дня волонтери, учні та вчителі Опорної 
школи, Покровської гімназії, Покровської ЗОШ І-ІІІ 
ст.№2, Коломійцівської, Романкывської та Братської 
шкіл, розпочали свою екологічну діяльність не з 
раннього ранку, а о 10.30, коли трішки протряхла 
вогка земля та підсохло на сонечку опале листя. 
Трудилися дружно, організовано і наполегливо. 
Згребли та винесли ( у мішках, пакетах, на прости-
радлі, у возику) незліченну кількість листя, якого 
позбулися, згортаючи у рови та ями, тим самим за-
безпечуючи утворення компосту. Жодної купи не 

підпалили, не додали діоксину і діоксану, найбільш 
отруйних речовин для людини, і в без того задим-
лене повітря населених пунктів нашої ОТГ. Пласти-
кових та скляних пляшок зібрали також чимало. 

У Братському причепурили стадіон, паркову 
зону та поралися на березі річки. В селі Олек-
сандрівка навели лад біля будинку культури та 
на дитячому майданчику. Спільними зусиллями 
зробили чистим центральний парк Покровсько-
го та відпочинкову зону поблизу БК «Побєда», а 
у Коломійцях прибирали смітники на місцевому 
ставку. Романчани зробили більш охайною тери-
торію навколо школи.

Зліт учасників проекту «Зелений патруль» відбув-
ся 22 грудня у Центрі дозвілля, до якого долучилися 
учні та вчителі шкіл Покровської ОТГ, а також пред-
ставники Молодіжної ради і члени громадської ор-
ганізації «Молодь Покровщини».

Того дня у холі зібралися юнаки та дівчати, 
люди старшого покоління, яким не байдужа тема 
екології. Патрульні зустрілися знову аби поспіл-
куватися в колі однодумців, а ще з метою про-
звітувати одне перед одним про виконану протя-
гом кількох місяців роботу. 

Несподіваним, але приємним сюрпризом, став 
для учасників заходу візит Покровського селищного 
голови С.А. Спажевої, яка привітала присутніх тепли-
ми, підбадьорюючими словами і вручила грамоти та 
солодкі подарунки активістам проекту. 

На зльоті кожен загін представив презента-
цію про ту діяльність, яка тривала у ході реалізації 
проекту «Зелений патруль». Обговорювали три 
тренінги, під час яких патрульні навчалися основам 

екологічного законодавства, раціональному став-
ленню до оточуючого середовища, плануванню 
та організації екологічних акцій. Згадали толоки і 
майстер-класи біля компостера, розповсюдження 
агітаційних буклетів та бесіди з місцевими жителя-
ми. І, звісно, окреслили перспективи на майбутнє, 
адже попереду – чимало роботи. Варто зазначити, 
що запропонована ідея одного з загонів щодо вста-
новлення у Чарівних дубках наметового містечка 
підтримана Покровським селищним головою. С.А. 
Спажева також схвально відгукнулася про наміри 

іншого загону втілити у життя проект 
«Молочний патруль», під час впровад-
ження якого учні відвідають дошкільні 
навчальні заклади, де в ігровій і доступ-
ній формі поспілкуються з малечою на 
екологічну тематику. Тож це наші плани 
на найближче майбутнє, які ми опісля 
свят почнемо реалізовувати.

Під час зльоту учасників вітали тан-
цювальна студія «Хаят Данс», і, звичай-
но, Дід Мороз та Снігуронька, які запро-
сили патрульних до святкового столу з 
піцою та гарячим чаєм. І знову бесіди, 
ідеї, посмішки та емоції… А також угода 
зустрітися в такому ж складі з першими 
промінчиками весняного сонця на лоні 
природи на чергову толоку. 

Роз’яснювальна робота серед на-
селення щодо шкоди та альтернативи 

спалювання листя тривала протягом кількох місяців, 
в ході якої жителям ОТГ патрульними були роздані 
буклети з відповідної тематики, а також разом зі спів-
робітником поліції проведено інформативні бесіди. 

У трьох навчальних закладах ( Покровська ЗОШ 
І-ІІІ ст.№1. Братська та Коломійцівська ЗОШ ) було 
встановлено компостери для утилізації біовідходів. 
У майстер-класах біля компостерів взяли участь 
вчителі, учні та працівники шкіл.

Незабаром на центральній вулиці селища 
з’являться підвісні банери з екологічними закли-
ками, розробленими волонтерами. Гасла будуть 
нагадувати місцевим мешканцям та гостям ОТГ 
про те, що природу-дім, в якому ми живемо, ми 
маємо берегти як для себе, так і для прийдешніх 
поколінь, що і є ключовою метою всієї діяльності 
«Зеленого патруля».

Роботи зроблено багато, а ще більше було 
у серцях учасників толок віри у те, що їх праця 
не марна, і надії на зростання рівня екологічної 
культури земляків. 

Ініціативна група проекту «Зелений патруль» 
дякує всім, хто долучився до реалізації програ-
ми тренінгу, а саме голові Покровської селищної 
ради С.А. Спажевій, директору КЗК «Покровська 
бібліотека» В.І. Штепенко та всім співробітникам 
бібліотеки, спеціалісту відділу освіти, молоді та 
спорту виконкому Покровської селищної ради 
М.М. Мокієнко, членам Громадської організації 
«Молодь Покровщини» та Молодіжної ради, ди-
рекції, учням, вчителям шкіл Покровської ОТГ. 

Яна Сілецька-Васильєва,
керівник проекту «Зелений патруль»

Зелений патруль діє!

Похмурий грудневий ранок…Ви-
воджу свого двоколісного коня. Час 
на роботу. Їхати далеко: аж з краю 
Сірківки до улюбленого садочка з та-
кою ж дитячою назвою «Казка». Їду, 
як і сьогодні і в дощ, і в мороз довго й 
далеченько, тому замерзнути встигаю. 
Ось, на місці, швиденько прив’язую 
свій транспорт та поспішаю в садо-
чок. Останнім часом дуже подобаєть-
ся крокувати знайомою доріжкою та 
поглядати на нові, великі, чудові вік-

Нове життя дитячого садочка «Казка»
на. В кожній групі вони індивідуальні 
завдяки новим гардинам. Та й взагалі, 
любо поглянути тепер на мою другу 
домівку! Новий дах, нові світлі та теплі 
вікна і двері,  –  краса та й годі. Іду, а 
думки попереду мене: почалися ме-
тушливі, турботливі та щасливі перед-
новорічні дні. Зараз мене зустрінуть 
28 пар допитливих оченят – що ново-
го та цікавого, Леонідівно?

Заходжу в приміщення садочка і 
одразу тепліє на душі і в тілі. Поринаю в атмосферу тепла, затишку та аро-

мату свіжозвареного узвару. Тепер 
про тепло турбуватися нічого, адже, в 
приміщенні нашого закладу було вста-
новлено нову систему опалення… 

Піднімаюся сходами в свою гру-
пу в передчутті зустрічі з моїми ма-
люками, вихованцями середньої 
групи «Колосочок». І радію кожній 
зустрічі з ними в оновленому садоч-
ку, де хочеться працювати, творити, 
виховувати, віддаючи всю наснагу 
душі.

Раїса Патрій
вихователь середньої групи 

«Колосочок» дитячого 
садка «Казка»

Найбільш незахищені категорії 
дітей – це діти сироти, діти позбав-
лені батьківського піклування та 
особи з їх числа. Коли ці діти почи-
нають самостійне, доросле життя, 
найбільшою проблемою для них 
постає питання власного житла.  
Всього на квартирному обліку  у 
виконкомі селищної ради перебу-

Омріяна власна квартира
вають 18 осіб даної категорії, з яких 
3 – діти-сироти та особи з їх числа. 

Відповідно до Порядку та умов 
надання у 2018 році субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюд-
жетам на проектні, будівельно-ре-
монтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, осіб з їх числа, затвердже-
ного постановою КМУ від 15.11.2017 
року № 877 у листопаді 2018 року за 
рахунок коштів державного бюджету 
Покровською селищною радою, від-
повідно черговості, було придбано 
однокімнатну квартиру для особи з 
числа сиріт Юлії Олександрівні Німій, 
1999 року народження.

Хочемо побажати Юлії, щоб в  її 
новій оселі завжди панували злаго-
да, мир та затишок, а Новий 2019 рік 
приніс добробут, щастя та сімейне 
благополуччя.

Ірина Андрєєва
завідувач сектору у справах 

дітей  виконавчого комітету 
селищної ради.

Мрії здійснюються!
Діти – наш найдорожчий скарб. Розвива-

ти, підтримувати і заохочувати їх – святий 
обов’язок дорослих.

За час існування Покровської об’єднаної 
територіальної громади дитячі заклади се-
лищної ради відчули значну підтримку, адже 
керівництво, як ніхто розуміє, що громада 
житиме і розвиватиметься тоді, коли що-
ранку малеча поспішатиме до садочків, де їх 
огорнуть увагою, турботою, вихованням, де 
лунатиме щасливий сміх дітей.

Не менш важливим є питанням матеріаль-
но-технічного оснащення дитсадків. Минуло-
го року у нашому закладі, завдяки підтримці 
селищної ради, було здійснено капітальний 
ремонт даху та ігрових павільйонів, але мрія 
про світлий, сучасний харчоблок з новим 
обладнанням жевріла в серцях нашого ко-
лективу не один рік. Адже більше 50 років в 
харчоблоці не проводився капітальний ре-
монт, обладнання підлягало лише ремонту та 
частковій заміні.

І ось влітку цього року виконавчим комі-
тетом Покровської селищної ради був оголо-
шений конкурс проектів Бюджет участі. Для 
наших головних мешканців – дошкільнят ми 
написали проект: «Підтримка здорового жит-
тя дитини шляхом реконструкції харчоблоку 
в КЗДО №1 «Орлятко». Директор закладу Єв-
генія Іванівна Ковтун подала його на розгляд 
комісії, де його було схвалено та поставлено 
на голосування.

Шановні покровчани, батьки, працівники 
та наші друзі!

Щиро вдячні вам усім за підтримку нашо-
го проекту та активність під час голосування.

Нам вдалося !!!
Ми перемогли і віримо, що в 2019 році 

наша мрія перетвориться на реальність, що 
відкриття нового харчоблоку сприятиме по-
кращенню харчуванню дітей, дитяче меню 
стане ще кращим, кориснішим та  збалансо-
ванішим.

Наш колектив вдячний за плідну роботу 
організаторам та виконавцям проекту.

Користуючись нагодою, хочемо привіта-
ти всіх мешканців Покровської громади з Но-
вим 2019 роком, побажати всіляких благ та 
процвітання. Нехай 2019 рік принесе вам мі-
цне здоров’я, мир, радість і щастя! Щиро вір-
те в свою мрію, і вона неодмінно здійсниться!

Колектив дитячого садка «Орлятко»



Впевнено рухаємось вперед!3 З новим роком та Різдвом Христовим!
ПОКРОВСЬКА об’єднана територіальна ГРОМАДА

 Христофорівка  Нечаївка  Остапівське  Піщане  Тихе  Вовче  Відрадне  Гай  Новоскелювате  Писанці

Наталя Власова
начальник відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради 

РУШІЙНІ ЗМІНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Часи змінюються, і ми змінюємося, а разом із нами 

змінюється школа. Освіта була і надалі залишається 
найвищим національним пріоритетом, основою для ро-
звитку особистості, суспільства та держави.

Процес децентралізації в Україні передбачає рефор-
мування всіх сфер життя місцевих громад. Одним із най-

більших секторів публічних послуг, якими користується 
населення, починаючи з рівня окремої громади, є освіта. 
Тому Покровська громада зацікавлена, щоб діти отри-
мували найкращу освіту. І сьогодні з гордістю можемо 
прозвітувати про ті рушійні зміни, які відбулися в галузі 
освіти Покровської ОТГ в 2018 році.

Людмила Каліберда, директор опорної школи
«Ось і добігає кінця 2018 рік. Кожен 

рік приносить багато хорошого і завжди є 
чим похвалитися. 2018 рік – значимий для 
всього колективу опорної школи. Завдяки 
спільним зусиллям Дніпропетровської об-
ласної адміністрації та Покровської селищ-
ної ради розпочато капітальний ремонт 
приміщення нашого закладу, замінено 
вікна, йде утеплення стін, повністю рекон-
струйовано корпус для учнів початкових 
класів. А буквально на днях ще один но-
ворічний подарунок отримали учні – це 5 

сучасних інтерактивних навчальних кабінетів математики, хімії та біології, 
а також  мультимедійний тир для кабінету «Захист Вітчизни». Сподіваюся, 
що і рік прийдешній подарує нам багато приємних сюрпризів».

Станіслав Божко, директор Покровської гімназії
«Зустрічаючи новий рік, прий-

нято підводити підсумки року, що 
минає. З упевненістю можу сказати, 
що працівникам та учням нашого на-
вчального закладу є чим пишатися. 
Маємо значні здобутки за результа-
тами ІІ етапу Всеукраїнських пред-
метних олімпіад, переможців різно-
манітних місцевих та регіональних 
мистецьких конкурсів. Покровська 
гімназія один із десяти закладів за-
гальної середньої освіти України, 
який приймає участь у всеукраїнсь-
кому експерименті щодо розробки 
Державних стандартів освіти для 
основної школи з питань формування соціальних та громадянських ком-
петенцій учасників освітнього процесу. В рамках проекту «Демократична 
школа», за підтримки уряду Норвегії, школа тісно співпрацює з різними 
установами та організаціями, в тому числі з органами місцевого самовря-
дування. 

Покровська селищна рада є партнером проекту «DOBRE». Учасники 
освітнього процесу нашого закладу активно долучаються до заходів пе-
редбачених цим проектом: зелений патруль, зелений туризм, гендерна 
політика, вуличне освітлення та інші.

Особливо приємно, що керівництво ОТГ приділяє велику увагу 
поліпшенню матеріально-технічної бази навчальних закладів. У 2018 
році тільки на Покровську гімназію було виділено майже три мільйонів 
гривень з місцевого бюджету. За ці кошти та кошти державного бюджету 
було вирішено одне із болючих питань школи. Повністю замінена покрів-
ля споруди з урахуванням всіх вимог будівельних норм. Також придбано 
сучасний мультимедійний комплекс для кабінету біології,  кухонну плиту з 
духовою шафою, навчальне обладнання для першокласників. Завдяки спі-
впраці з інклюзивно-ресурсним центром Покровської ОТГ чотири інклю-
зивних класи укомплектовані ноутбуками, проекторами, методичною лі-
тературою.

Сподіваємося що наступний рік буде ще більш насиченим приємними 
подіями та ефективним і принесе радість та задоволення всім жителям 
громади».

Підводячи підсумки культу-
ро-творчого потенціалу Покровсь-
кої громади за останні два роки, 
важливо зазначити досягнення та 
виокремити найцікавіші, найзнач-
ніші події, що відбулися у нашій гро-
маді. 

Покровщина – козацька воль-

ГРОМАДА КУЛЬТУРНА: НОВА ІСТОРІЯ
Покровська об’єднана територіальна громада з моменту свого ство-

рення виявилася спроможною не тільки в економічному, комунікаційному, 
освітньому аспекті, а й в культурному.

Французи, наприклад, визначають поняття культура – як цивілізація, 
бо громада культурна це, перш за все, громада цивілізована. І саме куль-
тура, як відображення буття громади в цілому, формує світогляд кожно-
го її мешканця.

ниця та історичний кластер коза-
цьких традицій,і саме для збере-
ження своєї культурної спадщини, 
Покровською селищною радою 
вперше у 2018 році започатковано 
проведення культурно-мистецького 
міжрегіонального фестивалю на-
родної творчості «До голосу голос 

– пісенне намисто, єдність козацтва 
від міста до міста», учасниками якого 
були фольклорні колективи Василь-
ківського та Межівського району. 
Цей захід увібрав у себе всю красу 
та неперевершене розмаїття По-
кровської гостинності та етнічності 
нашої громади. 

Також важливо зазначити 
щорічне проведення звітного ма-
рафону Покровської ОТГ «Мис-
тецька весна», у якому прийняли 
участь 365 творчих виконавців во-
кального, інструментального, хо-
реографічного та декоративно-у-
житкового мистецтва. 

Творчі колективи нашої грома-
ди є активними учасниками облас-
них фестивалів талантів, таких як: 

«Zeфір», «Петриківський дивоцвіт», 
«Степова перлина».

Разом з тим, громада активно 
розвиває інноваційні форми куль-
турної діяльності- це і освітні про-
екти, і розвиток туристичної галузі, 
до речі, у цьому році громада пра-
цює над розробкою бренду задля 
створення своєї привабливості та 
іміджу.

Професійні свята, КВК, театраль-
ні вистави, фестивалі народної твор-
чості, художні виставки – все це не 
обходиться без аматорів культури. 
Ще одним інноваційним напрямком 
культурної діяльності Покровської 
ОТГ є розвиток молодіжної політики 
та робота з молоддю, за участю яких 
проводяться тренінги з розвитку лі-
дерського потенціалу, велопробіги, 
квести, пісенні конкурси, рекламні 
флешмоби та екологічні акції. 

І на останок хочеться додати, 
задля конкурентних переваг, ста-
більного розвитку та еталонної 
репутації Покровська громада за-
початковує становлення новітньої 
корпоративної культури глобаль-
ного масштабу, адже громада, яка 
відбулася як громада культурна, 
обов’язково відбудеться як громада 
спроможна! 

Вадим Даценко
Покровський центр дозвілля

Впровадження програми 
«Нова українська школа», за якою 
розпочали навчання за новими, 
безпечними та мобільними пар-
тами 199 першокласників нашої 
громади. Парти та стільці було 
придбано за рахунок коштів об-
ласного та місцевого бюджету на 
загальну вартість 231,4 тис. грн. 

Здійснено капітальний ремонт 
покрівлі будівлі КЗО «Навчаль-
но-виховний комплекс «Загаль-
ноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 
– Покровська гімназія». На вико-
нання робіт з місцевого бюджету 
використано 1917,1 тис. грн. та 
залишок освітньої субвенції з дер-
жавного бюджету 1330,7 тис. грн.

Здійснено капітальний ремонт 
ЗДО «Казка» з заміною віконних та 
дверних блоків на загальну вартість 
1220,1 тис. грн, в тому числі кошти 
місцевого бюджету – 742,3 тис. грн.

З метою реалізації прав дітей з 
особливими освітніми потребами 
на здобуття якісної освіти в По-
кровській гімназії облаштовано 
ресурсну кімнату за рахунок ко-
штів з обласного бюджету на суму 
550 тис. грн. Сьогодні 10 учнів з 
особливими освітніми потребам 
забезпечені корекційними послу-
гами та здобувають якісну освіту.

З метою вдосконалення та 
набуття базових практичних на-
вичок по предмету «Захист Віт-
чизни»  для опорної школи за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 
придбано комплект обладнання 
для інтерактивного лазерного 
тиру на загальну суму 146,1 тис. 
грн.

Для поглибленого вивчення 
предметів у 2018 року придбано 
за рахунок коштів держбюджету:

 кабінет біології для КЗО «На-
вчально-виховний комплекс «За-
гальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№ 1 – Покровська гімназія» варті-
стю 268,1 тис. грн;

 кабінет біології; 2 кабінети 
хімії, 2 кабінети математики для 
опорної школи на загальну суму 
1071,4 тис. грн.

В рамках даної Програми 
для закладів загальної середньої 
освіти  громади придбано ноутбу-
ки та ламінатори на загальну суму 
263 тис. грн., в тому числі кошти 
місцевого бюджету 22,8 тис. грн.; 
дидактичні матеріали на суму 
274,8 тис. грн, в т.ч. кошти місце-
вого бюджету 27,5 тис. грн.  
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ПОКРОВСЬКА об’єднана 
територіальна ГРОМАДА

ПОКРОВСЬКА 
об’єднана територіальна ГРОМАДА

Новий рік… Час пухнастих ялинок і запаху мандаринів, яскравих во-
гників і приємних сюрпризів, зустрічей в родинному колі і прогулянки 
під снігом. А ще - віра в дива... І зовсім не важливо, скільки тобі років, ти 
віриш,  що саме під Новий рік здійснюються всі найзаповітніші мрії  та 
бажання.

А в що вірять, що бажають та як святкуватимуть Новий рік жителі 
Покровської об’єднаної територіальної громади, дізнавалися Тетяна 
Бугай, Вадим Даценко та Антоніна Приступа.

Чепурко Валентина, місцева поетеса:
«Звичайно, я вірю в дива і чари Новоріч-

ної ночі і завжди загадую бажання, які – хо-
чете вірте, хочете ні – неодмінно здійсню-
ються! Від 2019 року чекаю добробуту для 
своєї родини і всієї України. Хочеться, щоб 
мої милі онучатка були щасливими в своїй 
країні. Особисто для себе маю мрію (і мету!) 
видати ще одну свою збірку (що до неї ввій-
де – хай буде секретом і сюрпризом для 
моїх шанувальників). З Новим роком, по-
кровчани!»

Учасники дитячої театральної студії «Маска» Олександрівського СБК – це діти, різні 
за віком і вподобаннями. Але вони щиро вірять в Святого Миколая, Діда Мороза і в те, що їхні 
бажання неодмінно здійсняться! А мріють наші діти  про гарні оцінки і хороших друзів, про но-
венькі смартфони і відпочинок біля моря. І є у них одна мрія на всіх : щоб у 2019 році в Україну 
прийшов мир. 

Кристина Легкодух, (домогосподарка):
«…У Новому році найбільше бажаю, щоб 

наша країна опанувала мир та стабільність. 
Жителям громади бажаю щастя та здоров’я.»

Ліза Іващенко, (дитячий аніматор 
ігрової кімнати «Акварель»):

«… настрій новорічний, як ніколи 
(сміється), усе таке загадкове, чарівне, для 
мене, як для мами, дуже сподобалось Но-
ворічне містечко біля селищної ради! Дуже 
задоволені ялинкою (усміхається). Бажаю 
нашій громаді продовжувати розвиватися 
і не зупинятися на досягнутому, а покров-
чанам – казкового настрою! (усміхається) З 
Новим Роком!…»

Інна Лазарь, (власниця магазину «Ве-
селка», з невісткою Лізою та онучкою 
Міланкою):

«…я завжди ставлю нашу ОТГ у приклад 
іншим громадам, бажаю у Новому році не 
втрачати запалу, бажаю енергії, процвітан-
ня і подальшого розвитку. Новий рік зустрі-
чатимемо традиційно – в родинному колі, 
бажаю особисто голові громади Світлані 
Спажевій – так тримати (усміхається) , а всім 
нашим мешканцям-цікавих новорічних при-
год (усміхається)….»

Лариса Чепурна, (начальник управління Держказначейства у Покровському рай-
оні, з колективом):

«… Ну що побажати? Бажаємо у Новому році, щоб було створено більше робочих місць 
для наших людей, щоб вони не виїжджали за кордон на заробітки, бажаємо збільшення над-
ходжень до бюджету (усміхається), сім’ям – благополуччя, добробуту, а громаді – розвитку. Я 
особисто святкую Новий рік вдома із родиною, а де будуть святкувати колеги – то, мабуть, їхня 
новорічна таємниця (усміхаються всі)…»

Наталія Головко і Тетяна Корнєєва, 
(майстри-перукарі салону краси «Едем»):

«… Ой, ну що побажати у Новому році 
покровчанам? Хочемо побажати, щоб було 
більше розважальних закладів для дітей, 
щоб було менше зла в людях, щоб мешкан-
ці поважали свою громаду, не смітили, були 
ввічливими.Також бажаємо жінкам чарівної 
новорічної ночі (усміхаються). Усій нашій 
громаді бажаємо достатку, безліч казкових 
новорічних пригод та щоб у Новому році 
було ще краще, ніж у минулому (усміхають-
ся)…» 

Вікторія Святенька, Тетяна Коломоєць, Марина Позняк, (продавчині магазину 
«Ковбас-Маркет»):

«…. Святкуватимемо Новий рік по-різному (усміхаються), бажаємо здоров’я, бажаємо по-
кровчанам гарно, ситно і весело зустріти новорічні свята (усміхаються), бажаємо нашим дітям, 
батькам, друзям, щоб ніколи не сумували, вірили в краще майбутнє, та щоб новорічний стіл 
«ломився» від закусок (сміються)…»

Ксенія Гавриленко ( молодша медич-
на сестра Андріївської амбулаторії): 

«Свою найзаповітнішу мрію я загадаю в 
новорічну ніч під бій курантів, і дуже хочу, 
щоб вона здійснилося. А всім нам, україн-
цям, я бажаю в наступному році миру, лю-
бові та достатку».

Ніна Юрченко (жителька села Братсь-
ке, бухгалтер приватної виробничо-тор-
гівельної фірми «Довіра»):

«Найбільше чудо, на яке я чекаю в на-
ступному році – це встановлення миру в на-
шій Україні, в кожному домі, в кожній сім’ї. А 
також змін на краще.


