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Òàêîæ çàâ³òàâ äî ðîäè-
íè Ñêðèïíèê³â, ÿêà âèõîâóº 
äåâ’ÿòü ïðèéîìíèõ õëîïö³â 
³ ä³â÷àò.

«Ï³äòðèìêà ³ ðîçâèòîê 
îñâ³òíüî¿ ñôåðè, òóðáîòà 
ïðî ìàëåíüêèõ êðàÿí, ÿê³ 
çàëèøèëèñÿ áåç îï³êè íàé-
ð³äí³øèõ ëþäåé º ïð³îðèòåò-
íèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ 
Êðàñíîãðàäñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿. Ïîïðè ñêëàäíó 
ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íó ñèòóà-
ö³þ, ÿêà íèí³ ñêëàëàñÿ â äåð-

æàâ³, ðîáîòà â ö³é ãàëóç³ íå 
çóïèíÿºòüñÿ. Ðîáî÷à ïî¿çäêà 
Îëåêñ³ÿ Êó÷åðà ñï³âïàëà ç 
Ì³æíàðîäíèì äíåì çàõèñòó 
ä³òåé. Äëÿ íàñ öå ñòàëî ãàð-
íèì ïðèâîäîì ïîêàçàòè, ÷îãî 
âæå äîñÿãëè ³ íàä ÷èì ïðà-
öþºìî, ðîçïîâ³ñòè, ç ÿêèìè 
ïðîá ëåìàìè ñòèêàºìîñÿ òà  
ùî ïëàíóºìî», — ïðîêîìåí-
òóâàâ â³äâ³äèíè î÷³ëüíèêà 
ÕÎÄÀ ãîëîâà ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Êàéäàø. 

Ñïåðøó Îëåêñ³ÿ Êó÷åðà çà-

ïðîñèëè äî íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî êîìïëåêñó ¹ 2. Ó öüîìó 
çàêëàä³ îñâ³òè çàâåðøèâñÿ êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò õàð÷îáëîêó. 
Â³í òðèâàâ ìàéæå äâà ðîêè é 
êîøòóâàâ ðàéîíí³é ñêàðáíèö³ 
ïîíàä ÷îòèðè ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü. Òåïåð ¿äàëüíÿ òà ï³ä-
ñîáí³ ïðèì³ùåííÿ õèçóþòüñÿ 
íîâèì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì, 
ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì òà 
ìåáëÿìè. Ç ïåðøîãî âåðåñíÿ 
îäíî÷àñíî ïîîá³äàòè òóò çìî-
æóòü ïîíàä 120 ä³òåé. Ïëàíó-
ºòüñÿ, ùî ó÷íÿì çàïðîïîíóþòü 
ìóëüòèïðîô³ëüíå ìåíþ çà 
ïðèíöèïîì øâåäñüêîãî ñòîëó.

— Ìàºìî íàì³ð ïîñòóïîâî 
îíîâèòè õàð÷îáëîêè â ³íøèõ 
çàêëàäàõ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè (ÇÇÑÎ), — ïîâ³äîìèâ 

Îëåêñàíäð Êàéäàø. — Óæå 
ðîçðîáëåí³ ïîä³áí³ ïðîºêòè 
ðåêîíñòðóêö³¿ äëÿ áàãàòîïðî-
ô³ëüíîãî ë³öåþ, ÍÂÊ ¹ 3 òà 
Ï³ùàíñüêîãî ÍÂÊ. Îñâ³òÿ-
íè ðàéîíó ìàþòü óñï³øíèé 
äîñâ³ä çàëó÷åííÿ ãðàíäîâèõ 
êîøò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîºê-
ò³â. Íàïåâíî, òàêó ïðàêòèêó 
âèêîðèñòîâóâàòèìåìî é äàë³.

Íà áàç³ ÍÂÊ ¹ 2 ä³º ñòóä³ÿ 
ðîáîòîòåõí³êè. ¯¿ â³äêðèëè 
òîð³ê çàâäÿêè ñîö³àëüíîìó 
ïàðòíåðñòâó ç ÀÒ «Óêðãàçâè-
äîáóâàííÿ». Êàðàíòèí ïðè-
çóïèíèâ çàíÿòòÿ. Òà äî éîãî 
ïî÷àòêó ¿õ â³äâ³äóâàëî ìàéæå 
100 ä³òåé. Ìîæëèâîñò³ íà-
â÷àëüíî¿ àóäèòîð³¿ ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ãîëîâ³ ÕÎÄÀ. 

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.

Дитячі мрії здійснюються, 
якщо дорослі 
наполегливо працюють
Першого червня на Красноградщині з робочим візитом побував 
голова Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА) Олексій Кучер

Î÷³ëüíèê îáëàñò³ â³äâ³äàâ ê³ëüêà çàêëàä³â îñâ³òè, 
äå çàâåðøèëàñÿ ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ 
ïðîºêò³â, îçíàéîìèâñÿ ç õîäîì ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ 
áóä³âë³ Íàòàëèíñüêîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó 
òà ïðèáóäîâè ñïîðòèâíîãî çàëó ç äîäàòêîâèìè 
îñíîâíèìè ³ äîïîì³æíèìè ïðèì³ùåííÿìè. 

Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Êàéäàø ³ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñ³é Êó÷åð ó ðîäèí³ Ñêðèïíèê³â
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ПЕРЕДПЛАТИТИ ГАЗЕТУ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ МОЖНА ДО 23 ЧЕРВНЯ Ц. Р.

Святкуємо 

Трійцю
Ñüîìîãî ÷åðâíÿ âåñü ïðàâîñëàâíèé 
ñâ³ò â³äçíà÷àº Äåíü Ñâÿòî¿ Òð³éö³. 

Ó õðèñòèÿí öå îäíå ç îñíîâíèõ 
ñâÿò. Éîãî âñòàíîâëåíî íà ÷åñòü 
ç³øåñòÿ Ñâÿòîãî Äóõà íà àïîñòîë³â 
³ Ä³âó Ìàð³þ. Íàçâà ñâÿòà îçíà÷àº 
ºäí³ñòü Ñâÿòîãî Äóõà, Áîãà Îòöÿ ³ 
Áîãà Ñèíà. 

Ââàæàºòüñÿ, ùî Ñâÿòèé Äóõ ç³éøîâ 
ó âèãëÿä³ âîãíåííèõ ÿçèê³â. Âîãîíü 
çàâæäè îçíà÷àâ ñèëó ³ çäàòí³ñòü ñïà-
ëþâàòè ãð³õè, î÷èùàòè, îñâÿ÷óâàòè 
³ ç³ãð³âàòè ëþäñüê³ äóø³. Ó öåé äåíü 
ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî ëþäñüêà äóøà 
ï³ä ä³ºþ Áîæî¿ áëàãîäàò³ ðîçêâ³òàº 
ïëîäàìè ÷åñíîò.  

 Òð³éöþ ùå íàçèâàþòü Çåëåíèìè 
ñâÿòàìè, áî â³ðóþ÷³ ïðèêðàøàþòü 
îñåë³ ã³ëêàìè äåðåâ (ëèïà, áåðåçà, 
êëåí, äóá) ³ òðàâàìè (÷åáðåöü, ì’ÿ-
òà, ìåë³ñà). Çàïàøíà çåëåíü ³ êâ³òè 
ñèìâîë³çóþòü â³äðîäæåííÿ óñüîãî 
æèâîãî. 

Ïîïåðåäó óêðà¿íö³â ÷åêàº òðè äí³ 
â³äïî÷èíêó — øîñòå, ñüîìå ³ âîñüìå 
÷åðâíÿ.

Із першого Із першого 
червнячервня
«Укрзалізниця»«Укрзалізниця»
відновилавідновила
пасажирськіпасажирські
перевезенняперевезення
Розклад руху поїздів 
зі станції Красноград

3 с.

COVIDCOVID-19:-19:
ситуація ситуація 
в районів районі

2 с.

Андрій Лунін Андрій Лунін 
презентував презентував 
вихованцям вихованцям 
ДЮСШ ДЮСШ 
спортивний спортивний 
одягодяг

5 с.

Коли любиш Коли любиш 
свій дім свій дім 
по-справжньомупо-справжньому
Родина Климовців 
власним прикладом 
показує, як треба 
дбати про спільне 
помешкання
12 с.


