НОВА
ГРОМАДА
Що
обов’язково
слід
покласти до великоднього
кошика, а чого не варто
нести до церкви?
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З ВЕЛИКОДНЕМ!

Ц

е свято, яке символізує перемогу життя над небуттям, перемогу споді
сподівань над зневірою і, зре
зрештою, перемогу добра
Віктор
над злом, міцно увійшло
Погорілий, до традицій нашого накерівник
роду, адже дарує нам
соціальних
проектів
світло надії. Надії на те,
БФ «Нова
що попри будь-які негаГромада»
разди і випробування кожен із нас віднайде сили творити щасливе життя для себе і для своїх нащадків,
для своєї країни і всієї планети. За тисячоліття розвитку людство навчилося мільйонам речей, але й сьогодні у всьому світі нерідко бракує мудрості, порядності,
чесності і щирої любові до ближнього,
які б зупинили розбрат, війни, страждання. У ці світлі великодні свята хочу побажати всім нам віднайти в собі і в людях,
які нас оточують, промінь справжнього тепла, що допоможе нам творити, а
не руйнувати, любити і турбуватися, а
не зневажати й ображати. Ми можемо
зробити так багато добрих справ замість
того, щоб сіяти довкола ненависть! Усе
по-справжньому цінне народжується в
любові, а не в злості. Пам’ятаймо це! Зі
святом! Христос воскрес!

Жашківщина
не
припиняє
підтримувати захисників країни
та співвітчизників зі сходу.
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НЕ ЗАБУВАЙМО ПОДВИГ ТИХ, ХТО 33 РОКИ
ТОМУ РЯТУВАВ СВІТ ВІД АТОМНОГО ЛИХА

Минуло довгих три десятиліття, а пережите в ніч проти 26 квітня 1986 року і досі болить. Земля довкола
Чорнобиля починає оживати, але ми ще довго чутимемо відлуння біди, бо тисячі людей втратили в боротьбі
з невидимим ворогом життя, у тисяч ця страшна катастрофа забрала здоров’я, рідний дім.

Л

юдина має рятівну здатність забувати погане, але є те, що ми не
маємо права відправляти в небуття і зобов’язані пам’ятати, щоб лихо
не повторилося. І щоб і наші діти та онуки знали, як однієї теплої квітневої ночі
людство було за крок від страшної біди,
і тільки завдяки героям, які кину
кинулися в радіаційне полум’я, на
нашій землі є життя, а щовесни довкола все зно-ву і знову розцвітає вишневим цвітом. «Ми не
маємо права забути про
тих, чиї життя спаплюжив
атом, і повинні навчити щирій вдячності за збережене майбуття наших дітей. Це найменше, що ми
зобов’язані зробити для героїв-ліквідаторів та їхніх родин-, – говорить Віктор
Погорілий, керівник соціальних проектів Благодійного фонду“Нова Громада“.
– Саме тому підтримка чорнобильців і

ТРИВАЄ РЕМОНТ У ЖАШКІВСЬКОМУ БУДИНКУ ТВОРЧОСТІ

минулому номері ми писали,
що 2018 року в Будинку дитячої
та юнацької творчості Жашківської
міськради почався масштабний ремонт,
у рамках якого, зокрема, за рахунок
грошей з обласного бюджету в закладі
встановили сім теплозберігаючих
металопластикових вікон загальною

вартістю 45 000 гривень. А нещодавно
керівник Будинку творчості дітей та
юнацтва Лілія Петренко повідомила
про те, що з’явилися кошти на поточний
ремонт кількох кабінетів закладу:
понад 9000 гривень на придбання
матеріалів виділив Благодійний фонд
«Нова Громада».

НАШІ СПОРТСМЕНИ
ВИБОРОЛИ СРІБЛО
НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

Наші земляки беруть активну участь
у змаганнях із 2016 року і добре
відомі шанувальникам цього виду
спорту, адже стабільно тримають
рівень призерів. До речі, чемпіонат
розпочався
для
жашківських
перетягувачів канату з приємної
несподіванки: влогер із Китаю Лі Мілна
подарував обом нашим командам – і
жіночій, і чоловічій – китайську вазу.
Як пояснив Лі, це давня традиція
його народу – дарувати вазу на
знак поваги. Після такого презенту
спортсмени просто не мали права
на поразку і знову стали одними із
кращих: і чоловіча команда, і жіноча
вибороли срібло. Вітаємо земляків із
перемогою та пишаємося, що слава
про них котиться світом!

У

березні в Києві відбувся черговий
чемпіонат України з перетягування
канату в приміщенні. За звання
чемпіона боролися 14 чоловічих та
сім жіночих команд, у тому числі і
представники Жашківського краю.

Колектив
«Спадщина»
став
срібним призером національного
чемпіонату з фольклору. Вітаємо!
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У ПАМ’ЯТЬ ПРО ЧОРНОБИЛЬ

НОВИНИ РАЙОНУ

У

Ремонт у школі № 1 і допомога з
друком поетичної збірки – чергові
добрі справи БФ «Нова Громада».
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вдів та вдівців тих, чиє життя
забрала аварія на ЧАЕС, – один
із важливих напрямів діяльності нашого фонду. І ми будемо допомагати доти,
доки ці люди потребуватимуть нашої
турботи». Уже майже п’ять років двічі на
рік – у день катастрофи 26 квітня та до
дня вшанування подвигу ліквідаторів

наслідків Чорнобильської катастрофи
15 грудня – волонтери «Нової Громади»
формують продуктові набори та відвідують зі словами підтримки і безмежної
вдячності земляків, родини яких атомне лихо накрило найчорнішим крилом
– відібрало здоров’я, а потім і життя дорогих людей, які брали участь у ліквіда-

ВОЛОНТЕРИ-ЗЕМЛЯКИ
ОТРИМАЛИ ВІДЗНАКИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

РОЗПОЧАТО БУДІВНИЦТВО
АМБУЛАТОРІЇ В СОКОЛІВЦІ

Ц

У

березні голова
Жашківської
районної ради Світлана Волошенюк
вручила волонтерам району відзнаки
Президента України за гуманітарну
участь в АТО / операції об’єднаних сил
на сході країни. Нагороди отримали:
Валентина Шелудько, Василь Поліщук,
Володимир Склярук, Леонід Кравченко,
Віталій Куликівський. «Дякуємо за ту
роботу, яку ви робите і, надіємося, далі
робитимете на благо України», – з такими
словами звернулася до волонтерів
Світлана Анатоліївна.

ції аварії. Ось і цього року представники фонду у дні пам’яті про катастрофу
відвідають 38 вдів та вдівців ліквідаторів із Жашківської ОТГ. «Ми щиро вдячні за таку турботу і повагу з боку благодійників», – говорить Василь Білецький,
керівник Жашківської районної організації інвалідів «Ветерани Чорнобиля».

ЗА ЛОТЕРЕЙНИМ БІЛЕТОМ,
КУПЛЕНИМ У ЖАШКОВІ,
ВИГРАЛИ МІЛЬЙОН

е одна із трьох амбулаторій, які
будуть зведені в районі до кінця
цього року в рамках державної
програми
розвитку
сільської
медицини. За словами голови
Соколівської ОТГ Олександра Міщенка,
загальна вартість об’єкта – 5 825 000
гривень. 90 % робіт із будівництва та
облаштування закладу профінансує
держава,10 % – співфінансування з
місцевих бюджетів.

Як повідомляє сайт оператора державних
лотерей «М.С.Л.», щасливий білет лотереї
«ЛотоЗабава» № 0053448, власник якого
виграв 24 лютого мільйон гривень,
придбано в Жашкові в точці продажу
лотерейних білетів по вул. Давиденка.

ЕКСПЕДИЦІЯ ПРОЕКТУ UKRAЇNER НА ЖАШКІВЩИНІ

U

kraїner – відомий в Україні та за її
межами суспільно-культурний
мультимедійний проект, присвячений
нашій країні. Натхненні розповіді
про цікаві місця України та українців
публікуються на сайті ukrainer.net.
Героями чергового сюжету дослідників

стали жашківські гармоністи та
єдиний у світі музей гармоніки, який
знаходиться в Жашкові. Учасники
експедиції були у захваті і зізналися, що
дуже багато подорожують світом, але
настільки незвичного і самобутнього
музею ще не бачили.
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ДОБРІ СПРАВИ

ДОБРІ СПРАВИ

ПІДТРИМУЄМО НАШИХ ЗАХИСНИКІВ І ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ЖИВУТЬ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
Чергова поїздка волонтерів та ветеранів бойових дій Жашківщини на схід відбулася
наприкінці березня. Серед допомоги, яку земляки повезли у прифронтову зону,
був і внесок БФ «Нова Громада»: 720 літрових пляшок води «Природне Джерело»
виробництва ТОВ «Напої Плюс».

У ШКОЛІ
№ 1 ВІДРЕМОНТУЮТЬ
ШАХОВУ
КІМНАТУ

А допоможе з цим БФ «Нова
Громада», який виділив для
закупівлі будматеріалів понад 33 000 гривень.

Н

У

продовж усіх п’яти років із часу створення, – а у 2019-му Благодійний фонд «Нова Громада»
відзначає перший ювілей – пріоритетом для його керівництва та волонтерів були і залишаються допомога тим,
хто опинився у скруті, підтримка соціальної сфери та загалом активна участь
у громадському житті країни. Зусилля,
яких докладають усі причетні до діяльності фонду, уже не раз відзначалися
нагородами, у тому числі на державному рівні. І ось представникам «Нової
Громади» знову є чим пишатися: добрі
справи фонду та, зокрема, його керівника Костянтина Невесенка відзначено зразу чотирма подяками.
Наприкінці 2018 року зі словами
вдячності до Костянтина Вікторовича
звернувся виконуючий обов’язки
сільського голови села Старогнатівка
Волноваського району Донецької
області Кузьма Атаманов. Очільник
громади населеного пункту від імені
всіх своїх односельців подякував

керівнику «Нової Громади» за допомогу
старогнатівцям, у першу чергу дітям.
Уже майже п’ять довгих років вони
живуть на лінії розмежування в зоні
військових дій на сході України і
бачили та відчули всі жахіття війни.
Кожна родина, а особливо сім’ї з дітьми
потребують матеріальної та моральної
підтримки. І представники фонду готові
підставити плече цим мужнім людям.

«Ваші добрі справи зігрівають наші
серця. Нехай Бог віддячить вам за
це своєю милістю, мирним і чистим
небом над вашою головою», – з таким
щемливим побажанням звернувся
Кузьма Атаманов до Костянтина
Невесенка у врученій подяці.
З початку військових дій БФ «Нова
Громада» відправляє на схід допомогу
не тільки мешканцям прифронтової

зони, а й нашим захисникам. У розпал
війни фонд передавав військовим
техніку, зокрема броньоване авто,
бронежилети, тепловізори, приціли
нічного бачення, допомагав продуктами
харчування, виділяв гроші на лікування
поранених. Підтримка військових – як
тих, хто сьогодні в зоні проведення
Операції об’єднаних сил, так і ветеранів,
– а також їхніх родин і сімей загиблих
воїнів продовжується і сьогодні. Ця
діяльність фонду відзначена багатьма
подяками, у тому числі Подякою
Комітету військових капеланів
– учасників АТО при Асоціації
незалежних православних громад
(за підписом голови Асоціації Миколи
Блазінського) та Подякою Окремого
підрозділу Українського капеланства
села Чермалик Волноваського району
Донецької області (за підписом голови
підрозділу Є. Коваленка). Обидві
відзнаки вручені керівнику «Нової
Громади» Костянтину Невесенку на
початку 2019 року.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ПРО МОНЕТИЗАЦІЮ СУБСИДІЙ

З січня 2019 року в Україні стартувала монетизація житлових субсидій. Ми зібрали найголовніше, що слід знати
про нововведення, і готові розповісти вам, як тепер призначатимуться і виплачуватимуться субсидії, та про
що треба завжди пам’ятати їх отримувачам.

В

ідтепер сім’ї, які потребують
підтримки держави в питанні
сплати за спожиті житловокомунальні послуги, отримуватимуть
допомогу грошима. Поки що це
реалізовується двома способами:
частині тих, кому призначена житлова
субсидія, кошти перераховуються на
спеціальні рахунки «Ощадбанку», з
яких банк спрямовує гроші на сплату
за спожиті комунальні послуги (людина
не має можливості знімати кошти з
цього рахунку); частина – отримує
компенсацію готівкою, тобто знову ж
Відтепер житлові
субсидії в Україні
монетизовано.
Уряд тестує дві
моделі виплат.

таки на спеціальні персональні рахунки,
але вже з правом знімати кошти. Дві
моделі впроваджено для того, щоб у
реальних умовах протестувати обидві і
вибрати оптимальну. Це буде зроблено
протягом найближчих місяців – до
початку наступного опалювального
сезону. А поки розберемося з
нюансами кожної моделі.

Модель перша:
безготівкова форма

У такий спосіб субсидію отримують
громадяни, які звернулися за її

призначенням після 1 січня 2019 року.
Виходячи з цієї моделі, розрахунки за
спожиті житлово-комунальні послуги
субсидіантами виконує «Ощадбанк»
шляхом перерахування коштів із
персонального рахунку, відкритого
на кожного отримувача субсидії, до
надавача послуг.
Одночасно на кожного отримувача
субсидії відкривається персональний
рахунок у тому ж «Ощадбанку»,
на який будуть перераховуватися
кошти, зекономлені за результатами
опалювального сезону. І от уже
цими коштами громадяни зможуть
користуватися на власний розсуд.
Персональний рахунок в «Ощадбанку»
прив’язується до номера мобільного
телефону. Це обов’язкова умова,
оскільки інформування громадян
і розрахунки проводяться шляхом
надсилання смс-повідомлення, у якому
вказується, скільки потрібно сплатити
за спожиті послуги і який баланс на
рахунку. Телефон не обов’язково має
належати голові домогосподарства,
можна використовувати номер когось
із сім’ї. Але до одного телефону може
прив’язуватися тільки одна субсидія.
Оскільки субсидія є адресною

допомогою, усі отримані кошти (крім
зекономлених) мають спрямовуватися
лише на оплату житлово-комунальних
послуг. Якщо після закінчення
опалювального
сезону
була
заборгованість, яка, за інформацією
організації – надавача послуги,
перевищувала 340 грн, субсидія на
наступний сезон не оформлятиметься.

Модель друга:
«живими» грошима

У такий спосіб субсидію отримують
ті українці, які звернулися за її
призначенням після 1 січня 2019
року. Гроші надходять на персональні
рахунки субсидіантів, відкриті в
«Ощадбанку». Споживач послуг має
право самостійно розпоряджатися
цими коштами, однак повинен
першочергово спрямовувати їх
на оплату за спожиті житловокомунальні послуги. У «платіжках» не
вказується розмір субсидії, і людина
має сплачувати всю суму, вказану
надавачем послуг. Знову ж таки важлива
інформація про заборгованість: якщо
в кінці опалювального сезону вона
перевищила 340 гривень, субсидії на
наступний сезон не буде.

авчальні заклади Жашківщини
продовжують
розвиватися
й осучаснюватися, щоб створити
належні умови для всебічного
розвитку підростаючого покоління.
Так, наприклад, у Жашківській
спеціалізованій школі № 1 із
поглибленим вивченням окремих
предметів почався ремонт кабінету,
де учні опановуватимуть тонкощі
гри в шахи. Щоб придбати будівельні
матеріали, потрібна була чимала
сума – понад 33 000 гривень, – тому
керівництво закладу звернулося за
допомогою до своїх добрих друзівблагодійників – фонду «Нова Громада».
У фонді, звісно, не відмовили, і кошти
вже виділені.

ВШАНУВАЛИ
МАТЕРІВ
І ДРУЖИН
ЗАГИБЛИХ
ВОЇНІВ

На долю цих мужніх жінок
випали важкі випробування. І ми не маємо права забувати про їхній біль.

Ї

хні сини і чоловіки ціною життя
відвоювали нам свободу. А тепер
таку ж невимовно велику ціну за цю
свободу своєю скорботою і сльозами
платять самі мами й дружини воїнів,
які загинули на сході України. Війна
відняла найрідніших людей у 13 жінок
Жашківщини. «Ніщо не в силах забрати
тягар, який придавив їхні плечі, але
ми можемо бути поруч і простягати
руку допомоги, щоб хоча б час від
часу приглушити біль», – кажуть у БФ
«Нова Громада», який минулого місяця
на прохання Спілки учасників АТО
Жашківщини долучився до привітань
із 8 Березня матерям і дружинам
загиблих захисників. Жінки отримали
на свято подарунки – рушники, кошти
на придбання яких виділив фонд.

ГОТУЄТЬСЯ
ДО ДРУКУ
КНИГА НАШОЇ
ЗЕМЛЯЧКИ

Видання Тетяни Альмужної «Шлях до джерела» буде присвячене долі українських жінок.

У

країнська
поетеса,
відома
шанувальникам поезії віршовою
збіркою «Стежка до мами» та пісенними
збірками «Прилетіла ластівка» і
«Лебедине крило», Тетяна Альмужна
готує до друку черговий доробок. Цього
разу в центрі творчості талановитої
майстрині ліричного слова – долі
українських жінок. Пані Тетяна щиро
дякує всім, хто допоміг і допомагає її
новій книзі «Шлях до джерела» побачити
світ. Слова вдячності адресовані в
тому числі і Благодійний фонд «Нова
Громада», який виділив для друку збірки
2000 гривень.
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ПИШАЄМОСЯ!

КОЛЕКТИВ «СПАДЩИНА» – СРІБНИЙ ПРИЗЕР
НАЦІОНАЛЬНОГО ЧЕМПІОНАТУ З ФОЛЬКЛОРУ

Відомий уже далеко за межами нашого району народний аматорський фольклорно-обрядовий колектив «Спадщина» Жашківського районного будинку культури імені Порфирія Демуцького виборов друге місце у всеукраїнському конкурсі «Eurofolk-Вінниця – 2019».

С

ьогодні по всій планеті зростає
інтерес до автентичної музики,
а фолк-мелодії різних народів
світу виходять із небуття і стають
справжніми хітами сучасності. У Європі
відродженням традиційної народної
музики і загалом народного мистецтва,
а також підтримкою ідентичності й
самобутності різних національностей
займається Європейська асоціація
фольклорних фестивалів (ЕАFF, European Association of Folklore Festivals), яка є офіційним партнером
ЮНЕСКО. Одна з ініціатив цієї поважної
організації – проведення впродовж
року в різних містах і країнах Європи
музичних свят «Eurofolk. Світ – це
телебачення». Це велика конкурсна
програма, покликана дати можливість
фольклорним колективам з усіх
куточків Європи заявити про себе.
Виступи кращих колективів та окремих
виконавців транслюватимуться в ефірі
світового інтернет-телебачення. У
рамках цього конкурсу Творче
об’єднання «Таланти ХХІ століття»
проводить в Україні національний

фестиваль «Eurofolk-Україна», а
одночасно з ним і національні
чемпіонати з фольклору. Учасником
одного з таких конкурсів, а саме
ІІ Національного чемпіонату з
фольклору «Eurofolk-Вінниця – 2019»,
який відбувся у березні цього року
у Вінниці одночасно з фестивалем
«Eurofolk-Поділля – 2019», став
народний аматорський фольклорнообрядовий колектив «Спадщина»
Жашківського районного будинку
культури імені Порфирія Демуцького
(керівник Віра Красномовець). Наші
артисти змагалися з більш ніж 130-ма
творчими колективами і вибороли
ІІ місце. Причому з чемпіонату
талановиті земляки привезли не
тільки численні дипломи, подяки
та медалі, а й запрошення взяти
участь у продовженні фольклорного
фестивалю-конкурсу, яке відбудеться
в Болгарії. Гадаємо, ми не помилимося,
якщо скажемо, що всі жителі
Жашківщини дуже пишаються нашими
артистами і не просто зичать успіху на
європейській сцені, а й переконані,

Відродимо наші
традиції разом!

Участь артистів у чемпіонаті
підтримав БФ «Нова Громада».
що представники Жашківського краю
неодмінно завоюють любов глядачів
з усієї Європи, а наші красиві пісні
точно лунатимуть в європейському
телеефірі.

Приємно,
що
разом
із
європейськими
меценатами
до популяризації автентичного
мистецтва долучаються й українські
благодійники. Зокрема, Благодійний
фонд «Нова Громада», який постійно
підтримує талановитих виконавців
Жашківщини, зокрема й колектив
«Спадщина». Останньою доброю
справою фонду для «Спадщини»
була якраз допомога з поїздкою
артистів
на
фольклорний
чемпіонат у Вінниці, для чого
«Новою Громадою» було виділено
2400 гривень для придбання
пального. До речі, за сприяння
участі колективу в конкурсі, а також
загалом за підтримку фольклорних
традицій України та значний
внесок у їхнє відродження керівник
Благодійного фонду «Нова Громада»
Костянтин Невесенко отримав подяку
від голови правління ТО «Таланти ХХІ
століття» Юрія Спиридовича.

НОВИНИ РЕГІОНУ

В ОБЛАСТІ
СТВОРЯТЬ
50 ЦНАПІВ

Мета цього проекту – забезпечити доступ до якісних адміністративних послуг кожній людині – як містянам, так і жителям сільської місцевості.

Ц

НАПи – центри надання
адміністративних послуг –
створюватимуться при об’єднаних
територіальних громадах. Про це
під час обговорення Плану розвитку
Черкащини на засіданні Ради
регіонального розвитку повідомив
голова Черкаської обласної державної
адміністрації Олександр Вельбівець.
Після реалізації проекту, за словами
очільника області, понад 650 000 людей
зможуть швидко та зручно отримувати
адміністративні послуги; при цьому
найпопулярніші серед українців послуги
будуть доступні в режимі онлайн
через Єдиний регіональний портал
адмінпослуг. Створення 23 ЦНАПів із
50-ти запланованих уже розпочалося.

ПОВЕРНУТО
ПОНАД 125 МЛН
ГРН БОРГУ
З АЛІМЕНТІВ
125 338 847 гривень заборгованих аліментів стягнули протягом минулого року
на користь дітей області.

Т

ВАРТО ЗНАТИ

«МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ»: ЯК СКОРИСТАТИСЯ
НОВОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ПОСЛУГОЮ
З 1 січня 2019 року в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги: «муніципальна няня». Що це і як працює, газеті «Нова Громада» розповіла головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління
соцзахисту населення Жашківської райдержадміністрації Наталія Мовчан.

М

уніципальна
няня»
–
це
урядовий
проект,
направлений на підтримку
батьків, у рамках якого держава
компенсує частину витрат на послуги
няні для дітей віком до трьох років.
Сума відшкодування рівна розміру
прожиткового мінімуму для дітей
віком до шести років. Сьогодні це 1626
гривень на місяць. Відшкодування
здійснюється щомісяця. Що ще варто
знати про нову соціальну послугу?
Компенсація на няню не заміняє
інші соціальні виплати на дитину
і виплачується окремо за бажанням
батьків. Жодних зобов’язань виходити
із декретної відпустки немає. На
компенсацією за послугу можуть
розраховувати як батьки, які працюють,
так і батьки в декретній відпустці. Мама
чи тато можуть не виходити на роботу,
а просто наймати няню для допомоги.
Батьки самі шукають і обирають
фахівця. Єдина обов’язкова умова
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для отримання компенсації – офіційне
працевлаштування доглядальниці чи
доглядальника. Спеціаліст має бути
фізичною особою – підприємцем, який
надає послуги з догляду за дітьми. При
цьому органи соціального захисту
населення залишають за собою право
перевіряти в державних реєстрах
інформацію про няню.
Між отримувачем послуги
«муніципальна няня» та нянею
укладається письмовий договір
про здійснення догляду за дитиною
до трьох років. У договорі має бути
вказано, зокрема, назву послуги, її обсяг
із зазначенням конкретних заходів,
умови та строк надання послуги, її
вартість, періодичність оплати та
відповідальність сторін.
Призначення
та
виплата
компенсації здійснюється згідно
з рішенням управління соцзахисту
населення. У паперовій формі
отримувач послуги протягом місяця
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після укладення угоди може подати
до управління такі документи:
заява про надання компенсації
послуги «муніципальна
няня», документи, які
підтверджують витрати
на оплату няні (чек,
розрахункова квитанція,
виписка з банківського
рахунку). До заяви
додаються копії свідоцтва
про народження дитини
та копії сторінок паспорта
й ідентифікаційного коду
отримувача
компенсації
послуги. Компенсація послуги
призначається на термін здійснення
догляду за дитиною до трьох років,
визначений договором, укладеним
між отримувачем послуги та нянею.
Отримувач послуги щомісяця
подає до управління соцзахисту в
письмовій, електронній формі або в
інший зручний спосіб документи, які

5

аких вражаючих результатів вдалося
досягти завдяки законодавчим
ініціативам #ЧужихДітейНеБуває, які
були реалізовані у 2018 році і дозволили
суттєво посилили відповідальність
неплатників аліментів. З початку
цього року на Черкащині з боржників
стягнуто вже 22 103 219 гривень
аліментів. «Стягнення аліментів – один
із ключових напрямів нашої роботи, і
ми не зупиняємося на досягнутому та
продовжуємо захищати економічні
права найменших українців», – так
коментує цифри начальник Головного
територіального управління юстиції в
Черкаській області Олександр Свіренюк.

З’ЯВИЛИСЯ
НОВІ ОБ’ЄКТИ
ПРИРОДНОЗАПОВІДНОГО
ФОНДУ

Заповідні зони з’явилися в
Черкасах і Черкаському та
Тальнівському районах.

Н

підтверджують витрати на оплату
послуг няні. У разі неподання документів
у встановлений строк виплати
компенсації припиняються. Отримати
більш детальну інформацію про
послугу «муніципальна няня» можна в
управлінні соцзхисту населення.

овими об’єктами природнозаповідного фонду місцевого
значення стали: парк-пам’ятка
садово-паркового мистецтва «Сквер
“Молодіжний“» площею 2 га в селі
Геронимівка Черкаського району;
гідрологічний заказник «Джерела
живої та мертвої води» площею 11,9
га в селі Глибочок Тальнівського
району; парк-пам’ятка садовопаркового мистецтва «Лісова пісня»
площею 6,3 га в Черкасах. Таким
чином площа заповідних територій
області збільшилася на 20,2 га. Загалом
природно-заповідний фонд Черкащини
налічує сьогодні 550 об’єктів.
Підготовлено за матеріалами
сайту Черкаської
облдержадміністрації
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Не забудьте привітати!

КОЛОДЯЗЬ: ЯК
ОБЛАШТУВАТИ
І ПРАВИЛЬНО
ДОГЛЯДАТИ

30 квітня

3 травня

4 травня

12 травня

20 травня

День
прикордонника

День
кондитера

Міжнародний
день
пожежних

Всесвітній
день
медичних
сестер

День
банківських
працівників
України

ГОТУЄМОСЯ ДО ВЕЛИКОДНЯ

ЩО СИМВОЛІЗУЄ ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК, І ЧОГО НЕ ВАРТО
НЕСТИ ДО ЦЕРКВИ
На жаль, останніми роками,
коли забулися багато перевірених часом традицій
і правил копання криниць
та догляду за ними, вода в
багатьох колодязях не завжди відповідає санітарним нормам.

П

роблема може спостерігатися
будь-коли, але найбільша
небезпека чатує на споживачів
колодязної води навесні, коли
внаслідок танення снігу та випадання
атмосферних опадів підвищується
ризик надходження у водоносні
горизонти забруднюючих речовин,
які вимиваються із поверхневих шарів
ґрунту», – розповідає еколог ТОВ «Напої
Плюс» Дмитро Наумов. Облаштовуючи
колодязь, пам’ятайте про наступне:
Криниця має розташовуватися
на незабрудненій та захищеній
території, яка знаходиться вище за
течією ґрунтових вод на відстані не
менше ніж 30 м від магістралей з
інтенсивним рухом транспорту та не
менше ніж 50 м (для індивідуальних
колодязів – не менше ніж 20 м) від
вбиралень, вигрібних ям, споруд та
мереж каналізації, місць складування
добрив, утримання худоби тощо.
Обов’язковою має бути санація
криниці, яка здійснюється не рідше
одного разу на рік і включає очищення,
ремонт та дезінфекцію самого
колодязя і води, після чого пробу води
рекомендовано дослідити в лабораторії.
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Хоча українським великоднім традиціям уже не одна сотня років, багато господинь і досі
сперечаються з приводу того, що класти до святкового кошика, а що – ні.

Я

кщо прагнете максимально
дотримуватися правил, то краще
за все прислухатися до того, що
радять священики. Церковники ж у
цьому питанні одностайні: головне,
що має бути, – писанки або крашанки,
паска і сіль. А ще – свічка. Усе решта – за
бажанням. Можна покласти, наприклад,
сир і вершкове масло, сало, шинку і
ковбасу, хрін – тобто те, чим родина
розговлятиметься після повернення з
церкви. Усе перераховане освячується
для того, щоб люди відчули не тільки
духовну, а й фізичну радість великого
свята Христового Воскресіння. Дехто
бере до церкви ще й фрукти та овочі
– гріха, кажуть священики, у цьому
нема, хоча для освячення сезонних
дарів природи в церковному календарі
передбачені «свої» свята, як, наприклад,
яблучний або горіховий Спас. Для тих,
кому цікаво розібратися в темі більш
детально, розказуємо, що ж символізує
їжа, покладена до великоднього кошика.
Писанки або крашанки уособлюють
собою перемогу життя над смертю, що,
власне, і святкується на Великдень.
Щодо орнаментів чи кольорів, у які
варто фарбувати яйця, строгих настанов
немає. Добре, якщо це буде щось
оберегове, адже писанка, за словами
майстрів, – це закодована молитва до
Бога, тому візерунком можна висловити
своє прохання до Господа.
Паска символізує тіло Христа, а в
більш широкому значенні – повноту
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життя (ось чому господині так уважно
слідкують за тим, аби головне великоднє
частування не було опалим та глевким).
Сіль. Її кладуть до кошика, оскільки
вважається, що вона, при додаванні в
їжу, освячуватиме всі страви. І не тільки
на великодньому столі, а й потім, уже
після свят.
Свічка – ще один обов’язковий
атрибут кошика на Великдень. Краще
за все придбати її в церкві на початку
чи під час святкового богослужіння і
там же запалити від свічника.
Сир і вершкове масло – символи
достатку, ситого життя, а також успіху
у справах. Ці продукти не завадить
покласти до кошика, щоб у домі було
благополуччя і все велося-плодилося.
А от сало, шинка і ковбаси
уособлюють собою щасливе сімейне
життя і злагоду в родині, символізують
поповнення в сім’ї.
Дуже
добрим
знаком
стане
прикрашання великоднього кошика
гілочками барвінку, самшиту та
вишитим рушником. Між іншим, якщо
в родині є дитина, і вона збирається йти
разом із дорослими до церкви, варто
приготувати для неї свій власний
маленький кошик – з маленькою паскою
та кількома яйцями.
І наостанок: дехто вважає, що на
великодньому столі мають бути
лише освячені страви. Священики це
заперечують: достатньо освячених
крашанок та паски.
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Головне, що
має бути у
великодньому
кошику, –
крашанки,
паска, сіль
і свічка.

•
•

•

Сприятливі дні травня для роботи з рослинами
Для посіву насіння, у тому числі на розсаду
Огірки

Цибуля
Перець
солодкий,
помідори
Морква

1, 8–10, 15–
18, 21–23,
26–28, 31
1, 20–23, 31
1, 8–10,
15–18,
26–28, 31
1, 21–23,
26–28, 31

Картопля 1, 15–16,
21–23,
26–28, 31
Редиска, 1, 21–23,
редька 26–28, 31
1, 8–10,
Зелень 17–18, 26–28,
31
1, 8–10,
Капуста 15–18, 26–28

Для посіву та посадки квітів

Для посадки саджанців
Плодові
дерева

1, 8–10, 13–14, 17–18, 21–23,
26–28, 31

1, 8–10, 15–18, 21–23,
26–28, 31

Аґрус,
смородина

1, 8–10, 13–14, 17–18, 21–23,
26–28, 31

Багаторічні
квіти

1, 8–10, 15–18, 21–23,
26–28, 31

Малина,
ожина

Цибулинні
та бульбові
квіти

1, 15–18, 26–28, 31

Однорічні
квіти
Дворічні
квіти
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