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Áëàãîä³éíèé Ôîíä "Íîâà Ãðîìàäà"
ïðèâ³òàâ âåòåðàí³â ³ç þâ³ëåéíèì
Äíåì Ïåðåìîãè
Все менше сивочолих ветеранів залишається з нами поруч і з кожним роком ми більше усвідомлюємо, як
важливо приділяти їм турботу та увагу. Благодійний Фонд "Нова Громада" надає підтримку таким людям вже протягом
шести років, тож і до 75&ї річниці Перемоги подбав про подарунки учасникам Другої Світової війни, котрі проживають
в Жашківській об'єднаній громаді.

У День пам'яті і примирення керівник соціальних проектів
БФ "Нова Громада" В.Г.Погорілий та представники Фонду
поклали квіти до Меморіалу Слави, а про подарунки ветеранам
потурбувались заздалегідь. „У ці дні ми віддаємо шану і

допомогою не лише з нагоди свят, а і в буденних клопотах у
такий досить скрутний час.
Волонтери Благодійного Фонду Валентина Приймак,
Роман Редькін, Олександр Римовський, Марина Коломієць
завітали у домівки ветеранів з квітами, по+
дарунками і добрими словами побажань міцного
здоров'я на довгі літа, щастя, злагоди та мирного
неба. На жаль, вже не всі колишні фронтовики
змогли вийти зустріти гостей на подвір'я, та в
очах кожного крізь сльози світився вогник
радості. Як зазначив син одного з дідусів, Петра
Титовича Хуторянського, + для таких людей
важливо те, що про них пам'ятають, а значить
вони + потрібні і пережите було не дарма.
Усім їм, ветеранам, випало пройти лиха
Другої Світової війни у віці п‘ятнадцяти+ сім+
надцяти років. Ніна Данилівна Куценко молодою
дівчиною виносила на тендітних плечах поране+
них з під обстрілів, будучи санітаркою, а потім і
медсестрою. Данило Карпович Дробот подолав
сотні вогненних кілометрів України, Білорусії та
країн Європи рядовим бійцем Ульянівської
військової частини. Петро Микитович Мельник
також брав участь у багатьох визвольних боях,
будучи солдатом 218+го полку Білоруського
фронту. У званні від сержанта до офіцера дій+
шов до Берліна і жашківчанин Андрій Петрович
Осавелюк. Може повідати чимало фронтових
історій Петро Олександрович Вояківський із

вшановуємо мужність, відданість тих, хто зупинив Другу
світову війну, приніс мир і надію на свою рідну землю, +
зазначив Віктор Погорілий. + В багатьох родинах бережуть
щиру гордість за дідів+прадідів, за покоління людей, які
захищали нашу країну. Тож і для нас ці травневі дні не тіль+
ки святкові, а й особливі тим, що можемо додати часточку
доброти у життя ветеранів, юність яких була обпалена вій+
ною. Звичайно, жодні подарунки не зможуть передати усієї
шани, яку ми відчуваємо, і на яку заслуговують ці люди, та,
сподіваємось, ці подарунки додадуть їм хорошого настрою“.
Голова районної ветеранської організації Галина Бед+
рій подякувала за ту чуйність і турботу, з якою "Нова Гро+
мада" і, зокрема, її керівники ставляться до людей поважного
віку. А також розповіла, що в районі сьогодні проживає 18
учасників бойових дій, шість з яких + у Жашківській ОТГ.
Саме для них традиційно подарунки підготував Благодійний
Фонд. Вирішили обрати те, що необхідно, порадились і зу+
пинили вибір на якісних постільних комплектах та про+
дуктових наборах. Приємно, що є до кого звернутись за
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Міністерство освіти і науки внесло зміни до умов прийому на навчання до закладів
вищої освіти України.
проводитись з 1 до 12 серпня.
нести після початку навчання.
Терміни
Надання рекомендацій для
Проведення
вступної кампанії зарахування на бюджет відбу+
реєстрації
Усі дати проведення ватиметься не пізніше 27 серп+
вступної кампанії у 2020 році ня, а подача вступниками доку+
на складання
зсунуто на місяць (серпень) ментів для зарахування + до
вступного іспиту
з урахуванням прогнозу роз+ вечора 31 серпня.
Реєстрація для складан+
витку епідеміологічної ситуації.
Подача документів ня єдиного вступного іспиту
Зокрема, для вступ+
Для вступників передба+ (ЄВІ) та єдиного фахового
ників на основі повної загаль+
ної середньої освіти реєст+ чено можливість подачі ори+ вступного випробування
рація електронних кабінетів гіналів документів поштою (і у (ЄФВВ) триватиме з 12 трав+
розпочнеться 1 серпня, при+ зв'язку з цим до 5 днів збіль+ ня до 5 червня та відбува+
йом заяв та документів три+ шено інтервал між останнім тиметься онлайн.
Водночас дати прове+
ватиме з 13 до 22 серпня (для днем подачі документів та ви+
тих, хто вступає за резуль+ данням самого наказу про за+ дення ЄВІ та ЄФВВ зали+
шаються незмінними + 1 та
татами ЗНО), та до 16 серпня рахування).
Передбачено також, що 3 липня відповідно.
для вступників, що складати+
Умови прийому
муть вступні іспити в закладі вступники зможуть надіслати
сканкопії необхідних докумен+
вищої освіти.
Змінами розширено
Творчі конкурси та тів електронною поштою, з ква+ категорії вступників, що
вступні іспити на місця дер+ ліфікованим електронним під+ можуть скористатися правом
жавного замовлення будуть писом, а самі документи до+ на переведення на вакантні
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Скибина. "Не ми пройшли війну, а вона + по наших долях", +
говорили ці мужні люди. І в свою чергу бажали усім землякам
здоров'я і щастя, яке не буде затьмарювати війна, що зараз
ранить нашу країну, бо ніхто і ніщо не має права забирати
людське життя.
Дякуючи ветеранам, волонтери БФ "Нова Громада"
запевнили, що молоде покоління пам'ятає і шануватиме зви+
тягу героїв Другої Світової війни, доземно вклоняючись усім,
хто виборював ту велику перемогу.
Â³òàë³ÿ ÊÎÒÈÊ

місця державного замовлен+
ня (особи, у яких один із бать+
ків (усиновлювачів) був полі+
цейським, який загинув чи виз+
наний судом безвісно відсут+
ньою особою під час виконання
ним службових обов'язків).
В умовах прийому та+
кож закріплено право інозем+
ців та осіб без громадянства,
у тому числі закордонних
українців, які постійно про+
живають в Україні, осіб, яких
визнано біженцями, та осіб,
які потребують додаткового
захисту, на здобуття вищої
освіти нарівні з громадянами
України, у тому числі за ра+
хунок коштів державного або
місцевого бюджету за умови
виконання таких же вимог до
вступу, як і для громадян
України.
Тобто тепер для того,
щоб навчатися на бюджеті ця
категорія вступників повинна
буде успішно скласти ЗНО та
подати до 5 заяв на бюджетні
місця у вузі.
Оновлено також умови
прийому для вступників на
магістратуру, зокрема, для
тих, які здобули ступінь вищої
освіти за іншою спеціаль+
ністю.
Êàòåðèíà ÐÀÄÇ²Â²Ë
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Сьогодні з нами всюду карантин,
Потроху вже стомились, не до жартів.
Навчились шити маски,
Разом з тим
Чекаєм літа й волі, як на старті.
Хтось каже: це на довго, примирись.
Хтось вірить в те,
Що в спеку вірус згине.
У когось пару кілограм згорить,
А хтось надію схуднути покине.
Все можна пити, самогон, вино...
Хтось буде злий,
Хтось з дивними думками,
Хтось збагатіє,
Хтось впаде на дно,
Зате усі + із чистими руками...
Спиртуємося щедро й залюбки.
Городи вперше з радістю садили.
В садочок захотіли малюки,
Нарешті учні школу полюбили,
Відчули і батьки той повний кайф,
Пізнавши всі премудрості науки,
Бабусі й дідусі освоять скайп,
Якщо до них переселили внуків...
Десь потихеньку перекроять світ,
Та серед пандемії не до того...
Тепер цінуєм яблуневий цвіт...
А загалом нам кажуть, все чудово...
Кмітливості одвічно не займать,
Терпіння в нас, здається, не злічити...
Усе минає, що іще сказать...
Лиш дав би Бог здоров'я пережити...
Â³òàë³ÿ ÊÎÒÈÊ

