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ОЛЕНА ХОМЕНКО ПЛАНУЄ ПРОВЕСТИ
ВОДОГІН, ВІДРЕМОНТУВАТИ ДОРОГУ Й
ТРОТУАРИ В СВОЄМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
У серпні 2017 року на засіданні 21-ї сесії Жашківської
міської ради депутати ухвалили рішення «Про
добровільне об’єднання територіальних громад». До
нової об’єднаної територіальної громади (ОТГ) ввійдуть
місто Жашків і села Вільшанка, Литвинівка, Марійка,
Скибин. Тож жителі цих населених пунктів 29 жовтня
обиратимуть депутатів.
Дорогі жашківчани!
У День захисника України та
свято Покрови Пресвятої
Богородиці ми відзначаємо
День міста! Саме сьогодні
перечитуємо історію
Жашкова, із вдячністю
згадуємо всіх, хто творив
історію міста, збагачував
його традиції, розбудовував,
боронив від ворога, віддав своє
життя за нашу державу. І
нині Жашків славиться своїми
талановитими, щирими,
добрими й працьовитими
людьми, які створюють
матеріальне й духовне
сьогодення та майбутнє.
Саме завдяки вашим,
жашківчани, старанням,
умілим рукам, натхненній
праці місто і живе.
Цього дня ми почуваємося
іменинниками, а наші
серця переповнює радість і
гордість за місто, яке стало
для кожного з нас затишною
домівкою. Ми вболіваємо
один за одного, допомагаємо
в скрутні хвилини, разом
розділяємо радість і горе.
Цього дня ми подумки з
нашими земляками-воїнами,
що на сході відстоюють
незалежність України.
Тож з нагоди свята бажаю
миру в країні, кожному
міцного здоров’я, натхнення,
родинного затишку та успіхів
у всіх починаннях. Нехай наші
серця єднає незгасне світло
віри й допомагає високе
заступництво Божої Матері.
Хай мир, добробут, суспільна
злагода, взаємна повага та
довіра панують у нашому
місті.
Директор з виробництва

ТОВ «Напої Плюс»,
керівник соціальних проектів
БФ «Нова Громада»
Віктор Погорілий

агатьох кандидатів у депутати Жашківської об’єднаної територіальної громади
жашківчани вже знають за їхніми справами.
Відверто дивиться в очі своїм виборцям Олена Хоменко, голова постійної комісії з питань
планування, бюджету та фінансів. Задоволена
результатами своєї роботи, вона має намір
продовжити свою депутатську діяльність.
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– Олено Вікторівно, на вашу думку, які
переваги матиме об’єднана територіальна громада?
– Люди завжди бояться чогось нового.
Однак децентралізація – це передача прав,
обов’язків і бюджетів від усеукраїнських органів державної влади до місцевих. Наприклад,
раніше деякі податки, сплачені громадянами
та підприємствами міст і сіл, спрямовувалися
до державного бюджету, перерозподілялися
й лише частина поверталась назад до районного, міського чи сільського бюджетів. Тепер
же об’єднана територіальна громада матиме
значно більші фінансові ресурси. У місцевому
бюджеті залишатиметься 85% власних надходжень, наприклад: податки на землю, нерухомість, фіксовані податки, що платять господарства, фірми, сільгоспвиробники – 100%,
податок на доходи фізичних осіб – 60%, 25%
екологічного й 5% акцизного податку. Також
буде надана субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ. Ці
кошти підуть на ремонт доріг, прокладання
водогонів і газових мереж, будівництво, ремонт, утеплення шкіл, дитячих садків, ФАПів,
амбулаторій, лікарень, а то й навіть будівництво власних підприємств, що сприятиме
створенню робочих місць. ОТГ зможе вплинути на рішення про укрупнення шкіл і медичних
закладів. Громади, які об’єдналися рік тому,
вже змогли це зробити.
ОТГ матимуть право розпоряджатися земельними ресурсами, надавати адміністративні послуги, залучати додаткове державне
й іноземне фінансування шляхом написання
проектів для участі в конкурсі інвестиційних
програм. Усі надходження залишатимуться в
місцевому бюджеті.

даватимуть вказівки своїм депутатам, наприклад, що необхідно збудувати чи зробити в їхньому місті, селищі, селі. Вони визначатимуть
для себе пріоритети, не чекаючи субвенцій.
Громада має право й обов’язок контролювати,
як використовуються її гроші й можливості.
– Ви вже маєте дворічний депутатський досвід. Чи не розчаровані?
– Звісно, що ні, бо разом зі своїми однодумцями, зокрема й депутатами, провела велику
роботу з покращення умов життя жашківчан.
Обладнано дитячий майданчик на вулиці Пушкіна, а на Радгоспній (нині Євгенії Любомської)
розчищено звалище, яке довгі роки становило
санітарно-епідеміологічну загрозу. Вважаю
значним своїм досягненням освітлення всього
району Цукрозавод і прокладання тротуару на
вулиці Заводській до перехрестя Спортивної.
Жителі вдячні, що тепер можуть безпечно ходити в рідному районі. Хоча не так просто було
відстоювати свою позицію й доводити депутатам на засіданнях і комісіях міської ради, що
саме тут потрібно зробити тротуар чи провести
світло, бо ж кожен обранець уболіває за свій
округ. Часто зі своїми виборцями організовуємо
акції «Чисте місто»: наводимо порядок на вулицях. Завжди допомагаю людям похилого віку та
з обмеженими можливостями. Їм дуже потрібна
підтримка й увага. Коли робиш гарні справи й
виборці їх належно оцінюють, то це спонукає й
надихає на досягнення інших цілей.
– Відомо, що ви також долучилися до
проекту «Питна вода», який реалізує
благодійний фонд «Нова Громада».
– За два роки встановлено систему очищення води у шістьох дитсадках і п’ятьох школах
Жашкова. Зокрема й у моєму виборчому окрузі – загальноосвітній школі №2 та дитячому
садку. Однак робота з забезпечення містян
якісною водою триває. Зокрема ухвалено рішення на сесії міської ради про виготовлення
проекту на нову гілку водогону в районі «Городище» Жашкова та як голова комісії міської
ради з планування, фінансів та бюджету прийняла активну участь у плановані коштів в бюджеті на 2017 рік для реалізації цієї ідеї.

– Але ж для цього потрібен пильний
контроль?
– Члени територіальної громади обиратимуть голову ОТГ, якому довірятимуть. Ніхто
не призначатиме керівництво зверху. Жителі

– Що найбільш нагальне у вашій програмі?
– Потрібно ще багато чого зробити задля добробуту в місті! Маю намір реалізувати план із

проведення водопроводу в рідному мікрорайоні,
зробити дорогу й тротуар до школи №2, облаштувати тротуар на вулиці Спортивній від зупинки
до вулиці Пушкіна. І надалі з допомогою жителів сприятиму збереженню чистоти й порядку,
піклуватимуся про малозабезпечених і знедолених. У планах також – відродження роботи творчих гуртків Будинку культури цукрозаводу, бо ж,
як кажуть, не хлібом єдиним живе людина.
– Чи не важко поєднувати депутатство з основною роботою? Адже ви
обіймаєте посаду заступника головного
бухгалтера з виробництва в ТОВ «Напої
Плюс», активна учасниця благодійного
фонду «Нова Громада»…
– Спочатку було дуже важко, проте робота на підприємстві й волонтерство допомагає
більш успішно реалізувати задумане. Усім відомо, що «Нова Громада» виділяє значні кошти
для різних проектів і допомагає людям. До того
ж маю однодумців і надійну підтримку Віктора
Погорілого, директора з виробництва заводу
«Напої Плюс». Із розумінням до такої насиченої
моєї діяльності ставиться й моя родина. Олександр, мій чоловік, завжди допоможе по господарству й «попрацює водієм» депутата при потребі. Доньки вже дорослі: молодша Анастасія
живе й працює в Києві, старша Аліса вже має
свою сім’ю. При нагоді у вихідні збираємося в
сімейному колі, ділимося наболілим, досягненнями, адже саме завдяки розумінню та підтримці рідних з’являються сили для майбутніх
добрих справ і плани їхньої реалізації.
Вікторія Білоус
Інформаційна довідка:
В Україні 29 жовтня 2017 року відбудуться перші місцеві вибори в 201 об’єднаній територіальній громаді. На Черкащині їх 15, зокрема й у Жашківському районі. Нині в країні
вже діють 413 ОТГ, до складу яких увійшла
1971 колишня місцева рада. Після жовтневих виборів об’єднаних громад буде 614.

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
У РАМКАХ ПРОЕКТУ ТИ НЕ
ОДИН БЛАГОДІЙНИКИ
ВИДІЛИЛИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
ЛЮДЯМ 46 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Протягом серпня-вересня 2017 року тринадцять осіб звернулося до благодійного
фонду «Нова Громада» по допомогу. Тут
вислухали кожного й нікого не залишили на
самоті з бідою. Найчастіше люди просять фінансову допомогу на лікування.
Жашківчанин Сергій Коломієць для лікування

онкохворої доньки отримав від фонду 6000 грн.
По 5000 грн «Нова Громада» виділила Діані
Мазурук для лікування й Наталії Голобородько,
житло якої постраждало від пожежі.
Ользі Коберник знадобилися кошти для лікування сина Даніїла. А в жительки Литвинівки Євдокії Шитик син потрапив у ДТП і переніс
операцію. Обидві жінки одержали по 4000
гривень. Стільки ж коштів фонд надав Інні
Коцюрбі для лікування онкохворого чоловіка,
Вікторії Кловак і Любові Бабій – на придбання
дорогих ліків.

Що змінить новий закон
про освіту

Також до «Нової Громади» звернулися Володимир Волинець, який отримав
3000 грн, і Сергій Кравчук – 3500 грн. По
1500 грн фонд надав для оплати лікування Миколі Жуленкові з Нової Греблі та
Лілії Пінонік, у якої хворий син. Для придбання ліків Світлана Мельник отримала
500 грн.
Благодійний фонд «Нова Громада» продовжує реалізувати проект «Ти не один»,
який так потрібен малозабезпеченим жителям Жашківщини.

Восени підготуйте сад
до зими
стор. 3

стор. 4
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АЛЛА ВАСЬКЕВИЧ: ШАНУЄМО МИНУЛЕ, РОЗБУДОВУЄМО
СЬОГОДЕННЯ, ВПЕВНЕНО ДИВИМОСЯ В МАЙБУТНЄ
Завоювала любов і прихильність
жителів свого виборчого округу депутат
Жашківської міської ради Алла Васькевич.
Вона добре знає, чим живуть жашківчани,
що їх непокоїть, а що втішає. Адже
народилася й виросла в Жашкові й,
здобувши в Національному технічному
університеті КПІ спеціальність «інженерхімік-технолог», повернулася працювати
в рідне місто. От уже більше 17 років
Алла Аркадіївна працює на підприємстві
«Напої Плюс», успішно поєднуючи посаду
директора з якості та депутатську й
волонтерську діяльність.
лла Васькевич сміливо реалізує нові проекти, тому,
не задумуючись, вирішила балотуватися в депутати Жашківської
об’єднаної територіальної громади. Вважає, що акцент реформи
децентралізації має бути спрямований на найбільш важливі
для людей аспекти життя, зокрема медицину, освіту, соціальне
забезпечення, благоустрій міста
тощо.
– Два роки депутатства – це
час випробування насамперед
для мене, бо спочатку вагалася:
чи зможу впоратися із завдання-

А

ми, які пообіцяла виконати своїм
виборцям, – зізнається депутат
міської ради. – А роботи на окрузі №3 було чимало. Відразу ж
подала низку клопотань до міськради щодо запланованих робіт
у місті та моєму окрузі зокрема.
На сьогодні проведено плановий ямковий ремонт провулку
Одеського й вулиць Одеської,
Ринкової та Святкової, відновлено тротуар на Святковій.
Завдяки фінансовій підтримці
благодійного фонду «Нова Громада» освітлюються вулиці Нова
й Одеська, завершено роботи з

освітлення в кінці вулиці Ринкової. Навесні цього року встановлено освітлення на вулиці
Райдужній та в однойменному
провулку. Тож багато що зроблено, але є завдання з покращення
добробуту, на що два роки роботи недостатньо. Тому й вирішила
балотуватися в депутати об’єднаної територіальної громади.
Алла Аркадіївна – член діючої комісії міської ради з питань
роботи базових галузей, правопорядку, оборони та боротьби
з організованою злочинністю й
протидії проявам корупції, охо-

рони здоров’я, освіти, культури,
релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та
спорту. Як волонтер виконує великий обсяг завдань у благодійному фонді «Нова Громада», що
діє на базі ТОВ «Напої Плюс». На
свята з подарунками відвідує інвалідів, малозабезпечених, ветеранів війни, які проживають у її
окрузі (вулицях Райдужній, Святковій, Новій, провулку Ягідному),
цікавиться проблемами освітніх
закладів, бере участь у проекті
«Чиста вода» тощо.
– Велика робота проведена з
дослідження якості води в Жашкові. 2015 року фахівці випробувальної лабораторії групи компаній «Нові Продукти» за різними
адресами в місті відібрали 20
зразків води з криниць, у водопроводах шкіл і дитсадків. Тоді
в 10 колодязях міста знайдено
кишкову паличку (Е.сoli), що свідчило про забруднення її. Майже в
усіх колодязях перевищено вміст
нітратів, – розповідає депутатка. – Такі показники спонукали
негайно діяти. Насамперед установили водоочисну систему в усіх
дитсадках міста. Цього року – в
школах. Зараз тривають роботи
із заміни зношеного водогону
в місті. Питання чистої води за-

лишається одним із нагальних у
моїй депутатській діяльності.
У передвиборній програмі кандидата в депутати Алли Васькевич, безперечно, на першому
місці – це представляти та захищати інтереси жашківської громади, докласти всіх зусиль для
покращення інфраструктури й
благоустрою міста, продовжити реалізувати програми захисту
інтересів і подальший розвиток
жашківської громади, розв’язання
соціально-економічних проблем
пенсіонерів, інвалідів, дітей-сиріт,
багатодітних сімей та молоді. При
створенні об’єднаної територіальної громади до округу №3 включена ще одна вулиця – Медова.
Тож роботи побільшає, але Аллу
Аркадіївну це не лякає.
– Ще зразу визначила основні
аспекти своєї роботи з виборцями, які сформулювала у вислові:
«Шануємо минуле, розбудовуємо
сьогодення, впевнено дивимося
в майбутнє», – каже Алла Васькевич. – Я завжди відкрита для
людей, намагаюся долучати їх до
своїх починань, прислухаюся до
їхніх думок – усе це приносить хороші результати спільної роботи
на благо нашого міста.
Уляна Царюк

ВАЛЕНТИНА ПРИЙМАК МРІЄ, ЩОБ ЖАШКІВЧАНИ
ПИШАЛИСЯ СВОЄЮ МАЛОЮ БАТЬКІВЩИНОЮ
Депутат Жашківської міської ради
Валентина Приймак завжди намагається
доводити розпочату справу до логічного
завершення. Саме тим, що не кидає слова
на вітер, завоювала авторитет і повагу
серед своїх виборців. Якщо з якихось причин
задумане не вдається, засмучується,
але не опускає рук – шукає вихід. Часто
його знаходить у небайдужих жителях,
яких наполеглива депутатка залучає
до розбудови міста. Адже за ініціативи
Валентини Анатоліївни для всієї громади
Жашкова відкрито доступ до системи
місцевих петицій: кожен жашківчанин може
вносити свої пропозиції на розгляд міської
ради за умови підтримки збору підписів
більш ніж сотнею осіб.
алентина Приймак розпочала свою депутатську діяльність із головного: залучення
коштів із міського бюджету й отримання спонсорської допомоги
для свого округу. І от має цілий
перелік зроблених справ за два
роки.
– Вдалося встановити вуличне
освітлення у провулку Набереж-
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ному, на вулиці Весняній із прилеглими до неї провулками, відремонтувати дорожнє покриття
на вулиці Набережній і відновити
освітлення на вулиці Академіка Амосова, а ще продовжено
маршрут автобуса з автостанції
до кінця Набережної та облаштовано зону розвороту транспорту, – розповідає депутат. – Також

вважаю значним своїм досягненням виділення 2017 року з
бюджету Жашківської міської
ради коштів на будівництво нової
мережі міського водогону. Уже
розроблено проект цієї ділянки.
Однак неможливо було б усе це
реалізувати без підтримки благодійного фонду «Нова Громада» й
депутатів фракції «Солідарність».
Словом, пишаюся своєю діяльністю як депутата, а успіхи в роботі завжди заохочують до нових
звершень.
Валентина Анатоліївна відверто говорить і про розчарування,
що виникали під час виконання
депутатської програми. Насамперед – брак фінансування, відсутність перспективного об’єктивного плану розвитку міста.
Що стосується останнього, вона
пропонувала розробити стратегію, яка б охопила все місто й усі
потреби на майбутнє, однак не
отримала підтримки в депутатів.
А ще пані Приймак бідкається,
що жашківчани надто пасивні, й
електронне нововведення «Єдина система місцевих петицій»
(e-dem.in.ua) повністю не виконує
своєї функції.
– Зі створенням Жашківської

об’єднаної територіальної громади мій округ збільшиться й матиму додаткове навантаження.
На першому місці – виборці, які
диктують мені завдання, а я їх
маю виконувати. Планую все-таки реалізовувати свою ініціативу щодо стратегічного планування розвитку міста (громади)
на довгострокову перспективу,
залучивши до обговорення не
тільки депутатський корпус, а й
місцевих підприємців, організації й активістів задля об’єктивної розробки цього проекту, –
ділиться планами кандидат у
депутати ОТГ. – Мрію, аби кожен
житель нашого міста гордився
своєю малою батьківщиною, щоб
була можливість саме тут розвиватися як професійно, так і культурно.
Заступник директора з виробництва ТОВ «Напої Плюс» Валентина
Приймак виконує ще й волонтерську місію в благодійному фонді
«Нова Громада», який існує завдяки підприємству.
– Звичайно, легше працювати
на благо жителів міста, маючи
не тільки доступ до розподілення коштів міського бюджету, а й
поміч і фінансування від «Нової

Громади», зокрема для проведення культурно-мистецьких заходів, надання допомоги людям
з обмеженими можливостями,
малозабезпеченим жителям, ветеранам війни, атовцям і їхнім
сім’ям, – каже Валентина. – Не
знаю, чи вдалося б мені так поєднувати депутатство й роботу,
якби не підтримка моїх рідних.
Донька Діана, учениця 2-го класу, через свою безпосередність
часто вихваляється, що мама –
депутат, допомагає людям. І
це для мене важлива, висока й
об’єктивна оцінка.
Максим Загайний

ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ І НАДАЛІ СПІВПРАЦЮВАТИМЕ
З МІСЦЕВИМИ ДЕПУТАТАМИ
Директор з виробництва ТОВ «Напої
Плюс», керівник соціальних проектів БФ
«Нова Громада» й депутат Черкаської
обласної ради Віктор Григорович Погорілий
сподівається на ще більш позитивні зміни
після об’єднання громади.
сі ми бачимо ті позитивні
зміни, які відбулися протягом останніх років: проводиться
ремонт доріг, тротуарів, бла-
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гоустрій парків, стає все більше
освітлених вулиць. Усе це завдяки активній позиції депутатів
міської ради, які не байдужі до

міста, де народилися й живуть
самі та їхні діти. «Завдяки депутатам, які йшли разом зі мною
на вибори до міської ради в
2015 році, оновлюється матеріально-технічна база шкіл, дитячих садочків, належна увага
ветеранам, людям з обмеженими можливостями, учасникам
ліквідації аварії на ЧАЕС та їх
вдовам, – каже Віктор Погорілий. – Також завдяки нашим
спільним зусиллям реалізовані

проекти зі встановлення систем очищення води для пиття та
приготування їжі в дитячих садочках та школах міста; в планах встановлення таких систем
у школах і садочках сіл, що ввійдуть у об’єднану громаду».
«З ініціативи нашої депутатської групи вперше за останні
роки в бюджеті міста закладені кошти в сумі 2 500 000 грн
на будівництво водогонів у тих
районах міста, де вони відсут-

ні», – ділиться Віктор Григорович
реальними досягненнями щодо
діяльності в міській раді.
«Мені приємно бачити результати нашої спільної праці,
тому я йду на вибори до об’єднаної громади й прошу вас підтримати нашу команду: людей,
що вміють працювати й довели
це справами», – з впевненістю
в команді й націленістю на результат зауважує Віктор Погорілий.
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ЩО ЗМІНИТЬ НОВИЙ ЗАКОН ПРО ОСВІТУ
У вересні Верховна Рада України ухвалила,
а Президент підписав закон «Про освіту»,
що дав старт освітній реформі. Що саме
змінює цей документ?
12 РОКІВ НАВЧАННЯ
Школа буде трирівнева: початкова – 4 роки (вводиться з 2018 року),
базова середня освіта – 5 років (гімназії, вводиться з 2022 року), профільна середня освіта – 3 роки (ліцеї
та заклади професійної середньої
освіти), вводиться з 2027 року. Відтак і школа стане профільною, учень
зможе обирати: навчатися в академічному ліцеї чи професійному коледжі. Зникне необхідність зубріння
предметів, які в професійній діяльності людині не знадобляться.

МАЙЖЕ 340 ТИСЯЧ
ГРИВЕНЬ  ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

базової середньої освіти. Учнів
молодшої школи також будуть
тестувати, але з моніторинговою
метою.

ФОРМИ ЗДОБУТТЯ
ОСВІТИ
Їх відтепер буде три: формальна (офіційне підвищення рівня
освіти), неформальна (підвищення рівня поза офіційною системою
підвищення кваліфікації – тренінги, гуртки, курси) та інформальна
(самоосвіта).

з особливими потребами, якщо
виникне така необхідність, наприклад за зверненням батьків.
Документ
також
пропонує
фундаментально новий підхід до
розвитку вчителя та його педагогічної свободи. Зокрема, закон
формулює нові засади підвищення кваліфікації вчителів.
Загальна кількість годин на підвищення кваліфікації впродовж 5
років буде не менше 150 годин.
При цьому вчитель має самостійно вирішити, яку кількість годин із
цього обсягу він використовуватиме для навчання щорічно.
Педагог сам вирішує, де підвищувати кваліфікацію.
Закон стимулює педагогів оволодівати новими методиками нав-

чання через зовнішню незалежну
сертифікацію. Вчителі, що її пройшли, отримають додаткову надбавку до заробітної плати – 20%.
Місцеві органи влади буде
позбавлено права контролювати
освітній процес, у їхніх повноваженнях залишиться виключно створення відповідного освітнього середовища. При цьому на базі Державної
інспекції навчальних закладів створять незалежний орган – Агентство
забезпечення якості освіти, до повноважень якого належатимуть
питання акредитації освітніх закладів (крім вищої освіти). Регіональні
підрозділи агентства, що будуть
абсолютно незалежними, забезпечуватимуть фахове інспектування
закладів освіти.

КОМПЕТЕНТНОСТІ НА
ДОДАЧУ ДО ЗНАНЬ

МОВА НАВЧАННЯ

У процесі навчання учень має
оволодіти спілкуванням державною
та іноземними мовами, математичною компетентністю, загальнокультурною, екологічною, підприємливістю, інноваційністю, умінням
навчатися впродовж життя.

У навчальних закладах викладатимуть виключно українською
мовою. Учням і студентам національних меншин і корінних народів
гарантується право на навчання
рідною мовою. А для його реалізації створюватимуть окремі класи.

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Державна підсумкова атестація буде введена для рівня

Закон зобов’яже навчальні заклади створювати класи для учнів

Законопроект «Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України
щодо управління
земельними
ресурсами в
межах території
ОТГ» надає
право об’єднаним
територіальним
громадам
розпоряджатися
землями державної
власності в межах
своєї території.

УРЯД ДОЗВОЛИВ ОБ’ЄДНАНИМ
ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ГРОМАДАМ
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ ЗЕМЛЯМИ
ДЕРЖВЛАСНОСТІ

и надаємо потужний ре-

М сурс і новий поштовх для
розвитку територіальних громад.
Право розпоряджатися землями
державної власності, вирішувати
питання забудови, визначати належну базу оподаткування дозволить залучати в ОТГ інвестиційні

кошти під інфраструктурні проекти та ефективно ними управляти.
Це – важливе рішення в рамках
децентралізації й підсилення можливостей громад», – зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко.
Згаданий законопроект пропонує зміни до Земельного кодексу,
законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду
землі», надаючи низку додаткових
повноважень сільським, селищним,
міським радам ОТГ.
Серед таких повноважень: право
розпоряджатися землями державної власності, передачі таких діля-

нок у користування та власність
громадян і юридичних осіб, зміни
цільового призначення ділянок
приватної власності, розташованих
на території об’єднаних територіальних громад.
Окрім того, законопроект визначає перелік земель державної
власності, які не можуть передаватися в комунальну власність, і
визначає термін «територія територіальної громади».
Так, у держави залишаються
повноваження з розпорядження
стратегічно важливими земельними ділянками: природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення під об’єктами при-

родно-заповідного фонду загальнодержавного значення; на яких
розташовані будівлі, споруди, інші
об’єкти нерухомого майна державної власності; які перебувають
у постійному користуванні органів державної влади, державних
підприємств, установ, організацій
(зокрема землі лісогосподарського
призначення, оборони).

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЗАПИС ПРО ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН
У ТРУДОВУ КНИЖКУ НЕ ВНОСЯТЬ
«Чи потрібно в трудову книжку вносити запис
про випробувальний термін і в разі успішного
проходження випробування видавати відповідний
наказ»
Юлія Д., с. Бузівка
трудовій книжці запис про
умову випробування під час
прийняття на роботу працівника
не роблять і зазначають ту дату, з
якої розпочалися трудові відносини, тобто випробування.
Із кожним записом, що зано-
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сять до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження)
про призначення на роботу, переведення чи звільнення, власник підприємства (організації)
або уповноважений ним орган
зобов’язаний ознайомити з цим

НОВИНИ
БФ «НОВА
ГРОМАДА»

працівника під підпис в особовій картці, у якій повторюється

відповідний запис із трудової
книжки.
Відповідно до п. 2.4 Інструкції
про порядок ведення трудових
книжок, запис, який має точно відповідати тексту наказу, вноситься
не пізніше тижневого терміну з
часу видавання наказу, а в разі
звільнення – в день звільнення.
У разі успішного проходження
випробування працівником прийняття його на роботу не вимагає
оформлення власником чи уповноваженим ним органом відповідного наказу.

Шановні читачі!
Газета «Нова Громада» запровадила рубрику «Юридичні консультації». Свої запитання надсилайте
на електронну адресу pogoriliy@nova-gromada.com.ua або телефонуйте за номером (04747) 6-00-41.

За сприяння нашого благодійного фонду «Нова Громада»
п’ять шкіл Жашкова отримали
нові системи очищення води. На
закупівлю та встановлення цих
систем виділено 339 264 гривні.
Тепер школярі можуть сміливо
пити воду, бо вона стала безпечною.
І це далеко не єдиний великий
влад у навчальні заклади Жашківщини. Улітку наш фонд усіляко сприяв підготовці шкільних
приміщень до нового навчального року. Так, у серпні «Нова
Громада» виділила 7983 грн.
для заміни двох вікон у 1-Б класі
ЗОШ №3. Також пішло 9092 грн.
на заміну чотирьох вікон у 1-му
класі Хижнянської школи. А ЗОШ
№3 фонд виділив 10 000 грн. на
заміну 5-ти рукомийників біля
їдальні.
На прохання відділу освіти під
час літніх канікул БФ «Нова Громада» виділив 50000 грн. для
проведення повноцінного ремонту підлоги в спортзалі ЗОШ №2.
За планом ремонт проведуть наприкінці 2017-го.
Жашківський районний відділ
освіти попросив благодійників
закупити матеріали для косметичного ремонту кабінетів Центру
національно-патріотичного
виховання Жашківської районної
ради. «Нова Громада» надала
5239 грн.

ДОПОМАГА АТОВЦЯМ
І ГРОМАДСЬКИМ
ОРГАНІЗАЦІЯМ
ТРИВАЄ
На звернення ГО «Спілка учасників АТО Жашківщини» у вересні
2017 року благодійний фонд «Нова
Громада» виділив питну воду та
солодощі на загальну суму 8968
грн. Продукція ТОВ «Напої Плюс»
доправлена нашим захисникам на
Схід у зону АТО.
ГО «Смілянська міськрайонна
організація» отримала від нашого
фонду дев’ять ящиків цукерок, що
коштують 10368 грн. Солодощі доставили хлопцям у зону АТО.
На прохання ГО «Спілка учасників АТО Жашківщини» благодійний
фонд сформував продуктові набори з продукцією ГК «Нові Продукти» (питною водою та поживними
батончиками «EatMe» загальною
вартістю 3016 грн.) для відвідування жашківських родин військовослужбовців, що загинули в зоні
АТО.
До дня розвідника (7 вересня)
«Нова Громада» надала 7 ящиків
солодощів загальною вартістю
7407 грн.
Минулого місяця фонд виділив
20 989 грн. на закупівлю профнастилу для накриття елінгу,
що слугує для зберігання оперативно-рятувального човна типу
«річка-море», призначеного для
порятунку людей в акваторії Кременчуцького водосховища та патрулювання берегової смуги.
Із 15 по 20 серпня 2017 року
в Харкові проходили змагання з
боксу за Кубок України серед юніорок. Фонд виділив 6000 грн. ГО
«Спортивний клуб «Альянс» для
оплати комфортного перебування
жашківських спортсменок у чужому місті.
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ВОСЕНИ ПІДГОТУЙТЕ
САД ДО ЗИМИ
Уже з середини осені життя
рослин потрохи завмирає, вони
поволі готуються до періоду
спокою. Тож потрібно якісно
підготувати сад до зими: дерева
ретельно оглянути й підлікувати,
цибулинні квіти замульчувати,
троянди утеплити, зібрати опале
листя й згнилі рештки фруктів.
Осіннє перекопування ґрунту в
пристовбурових колах сприяє
загибелі багатьох видів шкідників,
які там зимують.

Захист стовбура
й основних гілок
Стовбур – це частина дерева, по якій усі поживні
речовини з коріння йдуть
до крони. Для його захисту
доцільно обробити пошкоджені ділянки садовим варом або глиною чи сумішшю
для побілки дерев. Навіть
незначне
пошкодження

стовбура погіршує обмін
речовин, а сильні рани можуть призвести до загибелі
всього дерева. Понівечити
рослини взимку можуть зайці, миші, підмерзання, сонячні опіки. Для відлякування гризунів треба розсипати
під деревами попіл, торф’яні
крихти або тирсу, змочені
10-відсотковим розчином

креоліну, чи використати
підручні матеріали: сітку,
пластикову трубу.
Щоб нижня частина крони не підмерзала, пізньою
осінню дерева потрібно
підгорнути. Це слід робити
тоді, коли на ґрунті утвориться замерзла кірка.
Стовбури підгортають саме
незамерзлою землею, щоб
кора не зіпріла. Знімати
ґрунт навесні пошарово: в
міру того, як він буде розмерзатися.
Обрізування заражених
і сухих гілок
Обрізка пошкоджених і
хворих гілок зменшує кількість шкідників і збудників
хвороб (яблуневого квіткоїда, кліщів, яйцекладок
шовкопрядів, листокруток,
попелиць, гусениць, яблуневої плодожерки, збудників
борошнистої роси, парші),
що зимують у тріщинах гілок
або під корою.
Старі кущі проріджуємо,
залишаючи однорічні та
дворічні гілочки. Так омолоджуємо кущ.
Усі обрізані частини дерев і кущів потрібно спалити.
Зрізи й тріщини обробити вапняним розчином,
який захистить рослину від
сонячних опіків і шкідників. Біла поверхня стовбура,
вкрита вапном, відбиває
сонячні промені. Тому коливання температури дня і
ночі зменшується.

АНЕКДОТИ
Я всього лише хочу, щоб про мене говорили: «Гроші його зіпсували».
✱✱✱
Чим вищу й прибутковішу посаду обіймає в нас чиновник, тим
сильніше він мріє про створення трудової династії.
✱✱✱
Жінка – чоловікові:
– Дорогенький, подивись: я припаркувала машину не надто
далеко від узбіччя?
– Від правого чи лівого?
✱✱✱
На весіллі жених вирішив, що краще за такі гроші викупити брата з тюрми, ніж наречену.
✱✱✱
Дві панянки розмовляють на чашкою кави:
– Я обожнюю природу, – говорить кокетливо однa.
Другa, уважно розглядаючи подругу, запитала:
– І це після того, що вонa з тобою зробила?
✱✱✱
Ніч, кухня, відкритий холодильник, вилазить здорова, важка від
їди миша. Перевальцем тупає до норки й відсуває лапою маленьку мишоловку з засохлим шматочком сиру.
– Чесне слово, ну як діти...
✱✱✱
І навіщо шоколадні цукерки загортають в такі шелесткі обгортки?
На всю квартиру чути, як я худну ...
✱✱✱
Через 40 років на зустрічі однокласників відразу видно, хто як
вчився й хто чого в житті досягнув!
У двієчника дві речі: квартира й машина. У трієчника три речі:
квартира, машина й дача. У відмінника п’ять речей: окуляри,
борги, лисина, головний біль і золота медаль з нержавіючої
сталі.
Інформаційна газета
«НОВА ГРОМАДА»
Реєстраційне свідоцтво ЧС №937 Р
від 28.08.2015 р.
Розповсюджується безкоштовно

НА ДЕНЬ МІСТА МАЛЕНЬКИХ
І ЮНИХ ЖАШКІВЧАН ЧЕКАЄ
МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
У Жашкові 14 жовтня відбудеться фестиваль
«Мистецтво для дітей», що об’єднає сучасних молодих
художників і дітлахів для спільної творчої роботи. Цей
захід буде частиною програми «Творчих майстерень
у Жашкові», яку ініціював благодійний фонд «Нова
Громада» в березні 2017 року.
для дітей»
М истецтво
проведуть спеціально запрошені художники, які
вже працювали зі школярами міста, а дехто відвідає
Жашків уперше. Серед них:
Леся Хоменко, Єгор Анцигін,
Катерина Бучацька, Євген
Самборський. Під час фестивалю учасники занять говоритимуть про теорію й практику сучасного мистецтва,
досліджуватимуть історію й
пам’ять рідного міста, спробують різні художні засоби
для створення справжніх художніх інсталяцій.
Заняття проводитимуть у
Будинку дитячої та юнацької
творчості (Соборна вулиця,
49) із 11.00 до 15.00. Вік
учасників: 8 – 16 років.
Реєстрація охочих узяти
участь у фестивалі за телефоном 0630366191 або
email: valerie.karpan@gmail.
com.
Розклад занять на сайті
nova-gromada.com.ua.
Інформація
про художників
Леся Хоменко – народилася 1980 року в Києві.
Із 2004 р. – співзасновниця
й учасниця групи «Р.Е.П.»,
а з 2008 р. – кураторського об’єднання «Худрада».

У 2005 та 2006 роках була
резиденткою Центру сучасного мистецтва при Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
, а 2008-го разом із групою
«Р.Е.П.» відвідала резиденцію в Leipzig International
Artprogram (Лейпциг, Німеччина). У 2009 та 2011
рр. – фіналістка конкурсу
на премій «PinchukArtPrize»
та «Future Generations Art
Prize» (2012) Київ. Учасниця
програми студії для молодих
художників «PortArtStudio»
в 2016 році.
Єгор Анцигін – народився 1989 року в Дніпрі.
Працює з такими медіа, як
інсталяція, фото, живопис, а
також з партисипативними
проектами, архівними матеріалами, ленд-артом. Із 2015
року – учасник художнього
об’єднання «Колектив конкретних дат» (ККД), у складі
якого реалізував проекти
в Києві, Харкові, Вроцлаві
(Польща), Бресті (Білорусь).
Учасник програми студії
для молодих художників
«PortArtStudio2 в 2017 році.
Катерина Бучацька –
народилась і працює в Києві, художниця. Закінчила

Національну академію образотворчого мистецтва і
архітектури (НАОМА), відділення монументального
живопису. Володарка спеціальної премії Yorkshire
Sculpture Park (2012), учасниця резиденції KYIV AIR
(2013) та учасниця програми студії для молодих художників «PortArtStudio» в
2016 році.
Євген Самборський –
народився в Івано-Франківську, живе й працює у
Києві. Отримав стипендію
польського
Міністерства
культури (2009, 2012). Учасник багатьох персональних
і групових виставок, проектів в Україні та за кордоном, серед яких підсумкова
виставка резиденції «Kyiv
AIR» (НАОМА, Київ, 2013),
виставка «Листівки з Майдану» (Центр сучасного
мистецтва «Замок Уяздовський», Варшава, Польща,
2014), Московська бієнале
молодого мистецтва (Москва, Росія, 2014). У складі
Відкритої групи отримав
першу спеціальну премію
«PinchukArtCentre
2013».
Учасник програми студії
для молодих художників
«PortArtStudio» в 2015 році.

УЧАСНИКИ ТВОРЧИХ
МАЙСТЕРЕНЬ НАВЧИЛИСЯ
СТВОРЮВАТИ КОЛАЖ
Комбінувати різні форми й кольори для віртуальних
сюжетів на папері, поєднувати контрастні за стилем
елементи, використовувати геометричні фігури – усе це
жашківські дітлахи вивчали під час чергового майстеркласу в рамках проекту «Творчі майстерні Жашкова».
Цього разу для проведення воркшопу в Жашків приїхав
одеський художник Євген Величев. Він познайомив 23
учасників заходу зі своєю практикою й запропонував
попрацювати над створенням сучасного колажу разом.
акий тандем досвідченого колажиста й
початківців став можливим
завдяки благодійному фонду «Нова Громада» та Платформі для сучасного мистецтва _PCA, що організували
вже п’яте мистецьке заняття
для школярів. Щоразу юні
художники пізнають усе нові
техніки й прийоми нанесення
фарб, створення композицій
і образів за допомогою кольорів і геометричних форм.
– Кожен мій учень спочатку отримав завдання розробити віртуальний образ, а
потім використати його для

Т

створення власної маски, –
розповідає Євген Величев.
– Адже саме маска втілює
принцип колажу (поєднання
змісту й контрастних форм
і кольорів), що дає можливість розкрити суть цього
художнього прийому.

Адреса для листів: 01601, м. Київ,
площа Спортивна, 3
Тел. (044) 502 99 00

Засновник і видавець – Благодійний
фонд «Нова Громада»
Редактор: Селютіна О.

e-mail: pogoriliy@nova-gromada.com.ua
http://nova-gromada.com.ua/

Номер зверстано і набрано
в редакції газети.

Тож маленькі митці під
час заняття досліджували
властивості колажу, вибудовували цілі сюжети
й розповіді, відображали
справжні візуальні історії
фарбами на папері. Євген
приділяв увагу кожному, бо
ж діти старанно трудилися
й чекали похвали від відомого художника.
Учні так захопилися досі
невідомою їм технікою малювання, що не помітили,
як збігли дві години занять.
Тепер набуті знання й уміння застосовуватимуть у подальших своїх роботах.
Надруковано: ПП «ЮиС», 04114
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