4
442

ВІСНИК Великобурлуччини

e mail: redakciya81@ukr.net

На Харківщині пройшов Вертеп фест 2019
До учасників та гостей святкового дійства, яке
розгорнулося у центрі Харкова, приєдналася го
лова ХОДА Юлія Світлична.

ІІІ Всеукраїнський фестиваль вертепів "Вертеп
фест 2019" проходив у Харкові 12 та 13 січня.
"Вже традиційний фестиваль, започаткований
на Харківщині три роки тому, розширює свої кор
дони. Сьогодні шість країн світу приєдналися до
нас для того, щоб разом заспівати найвідомішу
українську колядку "Нова радість стала", розпо
віла голова ХОДА Юлія Світлична. На два дні
Харків поринає в атмосферу чарівності. Майже
1500 учасників, 100 колективів з усіх регіонів Ук
раїни на більш ніж 60 локаціях подарують харків'
янам гарні пісні, надихнуть традиціями та пора
дують гарними побажаннями на 2019 рік. Серце
України в ці дні б'ється саме тут, на Харківщині. І я

впевнена, що воно достатньо велике, щоб добром,
радістю і єдністю поділитися з усіма українцями".
Голова ХОДА зазначила, що в цьому році у рам
ках фестивалю вперше пройшли етновечорниці,
які дають можливість колективам з різних регіонів
обмінюватися традиціями. На них також запрошені
представники етнічних спільнот Харкова. Крім того,
вперше для фестивалю було розроблено елект
ронний додаток путівник по локаціях заходу.
12 січня у рамках Вертеп фесту відбувся виступ
колективів фестивалю "Святовид" біля ХНАТОБу ім.
М Лисенка. О 13:30 вулицею Сумська пройшов
Парад вертепів. Учасники фестивалю і всі охочі
харків'яни пройшли ходою від майдану Конституції
до майдану Свободи.
Після цього на головній площі Харкова відбула
ся Всеукраїнська акція з одночасного виконання
колядки "Нова радість стала". До неї цього року
долучилися понад 30 міст і сіл України. Одночасно
"Нова радість" зазвучала у містах Великої Британії,
Австрії, Німеччині, Нідерландах, Франції та Польщі.
"Це історичний момент, тому що вперше Харків,
саме східна Україна, об'єднала українців усього
світу єдиним співом", зазначила організатор акції
"Нова радість стала" Ірина Голубєва.
13 січня у рамках фестивалю пройшли виступи
вертепних колективів на центральній сцені парку
ім. Горького, на арт заводі "Механіка" та на різних
локаціях по місту Харків. Також учасники дійства
завітали до лікарень, військового шпиталю, дитя
чих будинків та інших соціальних установ.
Прес служба ХОДА.
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У центральній районній
бібліотеці створили
незвичну книжкову ялинку
Новорічна ялинка інсталяція була виготовлена з книг та ново
річних прикрас і віднедавна красується у Великобурлуцькій цент
ральній районній бібліотеці. В оригінальну ялинку вкладено майже
200 книг
книг..

Стартувала реєстрація на пробне ЗНО
Із 8 до 31 січня кожен охочий
може зареєструватися на
пробне ЗНО така можливість
відкрита на сайтах регіональ
них центрів оцінювання якості
освіти. Тестування відбудеться
16 та 23 березня.
Участь у пробному ЗНО не є
обов'язковою, кожен може до
лучитися за власним бажан
ням. Його результати не зара
ховуються як оцінки за держав
ну підсумкову атестацію та не
впливають на конкурсний бал
під час вступу.
Пробне ЗНО проводиться
для того, щоб учасники ознай
омилися з процедурою тесту
вання, структурою та змістом
тестового зошита, порядком
доступу до робочого місця
тощо.
Щоб пройти пробне оціню
вання, необхідно створити осо
бистий кабінет на сайті відпов

ідного регіонального центру. Оз
найомитися з переліком центрів
та закріплених за ними областей
можна на сайті Українського
центру оцінювання якості освіти.
Слід підкреслити, що проход
ження пробного ЗНО є платним.
Після реєстрації учасники отри
мають квитанції для оплати те
сту. Вартість кожного тестуван
ня визначає регіональний центр
оцінювання якості освіти.
Після оплати учасники отри
мають електронне запрошення
перепустку. У ній будуть вказані
час і місце проведення оціню
вання.
Пробне ЗНО відбудеться з та
ких предметів:
16 березня – з української
мови і літератури;
23 березня – з історії України,
математики, біології, географії,
фізики, хімії, англійської,
іспанської, німецької, фран

цузької мов.
У день проведення пробного
тестування кожен зареєстрова
ний учасник може скласти тест
з одного навчального предме
та. Результати будуть оприлюд
нені у кабінетах учасників до
кінця березня.
Важливо зазначити, що реє
страція на пробне тестування
не передбачає автоматичної
реєстрації для участі в основній
сесії ЗНО.
Довідка. Харківський регіо
нальний центр оцінювання
якості освіти знаходиться за
адресою: майдан Свободи, 6,
кімн. 463, м. Харків 61022. Він
обслуговує Харківську, Пол
тавську та Сумську області.
Тел.:
(057)
705 07 37,
office@zno kharkiv.org.ua.

ВНЕСОК У МАЙБУТНЄ
Для сільських школярів Фонд
організував "Наукові візити до
Харкова", під час яких учні
відвідали інтерактивний "Лан
дауЦентр" і Музей історії комп
'ютерної техніки. Завдяки про
екту "Безпека руху безпека
життя" майже три тисячі дітей
подивилися повчальну виставу
"Надзвичайна історія" та по
спілкувалися зі справжніми
поліцейськими. Також Фонд
провів для старшокласників
профорієнтаційні екскурсії в ХАІ
та конкурс творів "Майбутнє
моєї громади". Переможців
було відзначено цінними приза
ми, а їх ідеї щодо розвитку
рідних сіл і містечок увійшли до
практичного порадника для по
садовців і депутатів місцевих
рад. Крім того, низці дитячих
садочків і шкіл Харківщини Фонд
надав адресну допомогу у виг
ляді меблів, постільної білизни,
техніки тощо.
ПРАВОВА ПІДТРИМКА
НАСЕЛЕННЯ
Більше тисячі жителів Харків
щини отримали безкоштовні
консультації у юридичних гро
мадських приймальнях Фонду,
що працюють у Первомайсько
му, Близнюківському, Валківсь
кому, Балаклійському та Вели
кобурлуцькому районах. Най

розповсюдженіші питання, щодо
яких люди потребували право
вої допомоги, це оформлення
житлової субсидії, вступ у спад
щину, стягнення аліментів, вре
гулювання земельних відносин.
Кожному, хто звернувся за кон
сультацією, юристи Фонду нада
ли детальні роз'яснення та
практичні поради.
ТУРБОТ
А ПРО ЗДОРОВ'Я
ТУРБОТА
СЕЛЯН
Цього року Фонд продовжив
реалізацію програми "Медицина
Харківщини для людей". Благо
дійники організували у селах об
ласті безкоштовні медогляди за
участі висококваліфікованих
харківських лікарів кардіолога,
спеціаліста з ультразвукової діаг
ностики, невропатолога, окулі
ста, гінеколога. Фахівці прокон
сультували кілька тисяч селян.
"Це дуже корисно, дуже по
трібно, дуже добре для людей,
каже Олена Ушенко, медична
сестра амбулаторії сімейної
медицини села Шипувате Вели
кобурлуцького району. Наприк
лад, не кожна людина може до
районної лікарні поїхати, щоб
пройти ультразвукове дослід
ження. А на виїзному медогляді
це можна зробити у нашій амбу
латорії, причому безкоштовно.
Тому спасибі, що є такий Фонд
для нас, для села".

НОВИЙ РІК
у Підсереднянській громаді

Міністерство освіти
та науки України.

Фонд соціального розвитку
звітує про свою роботу
У 2018 році Фонд соціального розвитку Харкі
вської області втілив у життя близько двадцяти
благодійних проектів. Основну увагу доброчинці
приділили медичній сфері, правовому захисту
населення, а також просвітницьким заходам і
підтримці молоді.

Працівники бібліотеки, створивши свою альтернативну ялинку, ви
рішили таким чином креативно зустріти Новий 2019 рік. Всіх вели
кобурлучан вони вітають з Новим роком та Різдвом Христовим і зап
рошують до бібліотеки сфотографуватися на згадку.
Алла КУПІНА.

Також доброчинці передали
чотирьом медичним закладам
Харківщини гуманітарну допо
могу з Канади. Це різноманітне
медичне приладдя візки, елек
трифіковані ліжка, мобільні сто
лики для ліків, ходунки.
ЗАПУСК РАДІО
"СЛОБОЖАНСЬКЕ ФМ"
Саме у 2018 році телерадіо
компанія "Слобожанське ФМ",
заснована Фондом, отримала
ліцензії на мовлення у п'яти
районах Харківської області. У
грудні радіо вийшло в ефір на
Барвінківщині та Балаклійщині,
а на початку 2019 го його змо
жуть почути і жителі Великобур
луцького району на частоті
100,1 МГц. "Слобожанське ФМ"
це некомерційне та аполітич
не радіо з місцевим контентом і
гарною музикою. Радіо для слу
хачів, які хочуть знати більше
про життя свого району та його
мешканців.
"Усе, що робиш, треба роби
ти добре, сказав колись філо
соф Френсіс Бекон. Саме цим
принципом ми керуємося у
своїй діяльності. А мірилом того,
чи добре виконана робота, є
думка людей жителів Харківсь
кої області, для яких працює
наш Фонд. Протягом минулого
року ми почули багато слів вдяч
ності за підтримку сільської
медицини та місцевих громад,
за просвітницькі проекти для
дітей, за адресну допомогу. Ці
слова є для нас джерелом нат
хнення і нових ідей, які будемо
втілювати вже у році, що на
став", зазначає голова Нагля
дової ради Фонду Валерій Дема.
Олександр ПОСТИШЕВ.

З надією на кращі часи, з вірою у щасливе майбутнє підсе
редняни у сільському клубі зустрічали новий 2019 рік. З віталь
ним словом до односельців звернувся голова села М.О. Шев
ченко. Учасники концерту виступали у різних жанрах: хореог
рафія, естрадний вокал, театралізоване дійство, гра на му
зичних інструментах. Аматори сцени показали майстерну гру
і створили гарне новорічне свято, зарядивши позитивними
емоціями глядачів. Гості заходу брали участь в різноманітних
конкурсах та перегонах, за що були обдаровані призами від
сільської ради. Свято закінчилось новорічною дискотекою.

***

У 2018 році наш СК зайняв 2 місце в Харківській області в конкурсі
серед сільських клубів. Тому, так хотілося щось зробити для наших
аматорів сцени приємне. Звернувшись до благодійного фонду Д.О.
Шенцева за допомогою, ми отримали квитки до Харківського цирку
на Новорічне льодове дійство, за що їм дуже велика вдячність. Паль
не нам, як завжди, надав В.М. Курако, за що йому велике спасибі.
Побувавши на цирковій виставі, наші артисти сцени були в захваті,
зарядилися позитивними емоціями та отримали масу задоволень
та вражень від яскравого дійства. Приємно, що в нашому житті є
такі небайдужі та турботливі люди і депутати. Всіх вітаю з Новим
роком та Різдвом Христовим, бажаю міцного здоров?я, успіхів та
благополуччя. Нехай Новий 2019 рік виправдає ваші надії, принесе
мир і затишок у кожну сім’ю.
Олена МАЛЬКО, завідувач Підсереднянським СК,

