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Рекомендована ціна — 
8,00 грн

5 с.

Що обговорювалиЩо обговорювали
на круглому столі на круглому столі 
в районній раді в районній раді 
за участю керівників за участю керівників 
громад та експертівгромад та експертів

6 с.

Якщо ти — 
українка
Непростий вибір Непростий вибір 
Ніни ДовгальНіни Довгаль

10 с.10 с.

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 37,00 ГРН

Скільки мала 
та куди 
витрачала 
кошти 
міська громада
минулого року

Ó Âàëåíòèíè Ä³äóñ ³ç Ïîï³âêè ïîäâ³é-
íå ùàñòÿ. Ñïî÷àòêó äîëÿ ïîäàðóâàëà 
¿é ñòàðøó, Îëþ. À ÷åðåç ÷îòèðè ðîêè 
ëåëåêà çíîâó çàâ³òàâ äî ¿õíüî¿ ðîäèíè 
— íà ñâ³ò ç’ÿâèëàñÿ Êàòÿ. 

×àñ øâèäêî ìèíàº. Çäàºòüñÿ, çîâñ³ì 
íåäàâíî ä³â÷àòà áóëè ìàëåíüêèìè: áà-
âèëèñÿ ëÿëüêàìè, ìàëþâàëè, ë³ïèëè ç 
ïëàñòèë³íó ð³çíèõ çâ³ðÿòîê. Ìîãëè ãîäè-
íàìè ãðàòèñÿ íàäâîð³ — ó ñåë³ ïðîñòîðó 
âèñòà÷àëî. Ðîñëè äðóæíèìè. Äàâíî 
çàáóëàñÿ ¿õíÿ ïåðøà çóñòð³÷. Îëÿ áóëà 
çîâñ³ì ìàëåíüêîþ, êîëè íàðîäèëàñÿ 
Êàòþøà. Òîæ ïîÿâó ñåñòðè ñïðèéíÿëà 
íàñòîðîæåíî: äîñ³ âîíà çàëèøàëàñÿ 
öåíòðîì âñåñâ³òó, à òåïåð óñ³ êðóòÿòüñÿ 
íàâêîëî öüîãî ìàëåíüêîãî ãîëîñèñòîãî 
çãîðòî÷êà. «×è é íå öàð³âíà», — ïðîìîâè-
ëà îáðàæåíî. Íèí³ çãàäóº öå ç óñì³øêîþ.

 Äîíüêè Âàëåíòèíè ²âàí³âíè âæå äî-
ðîñë³, ìàþòü ñ³ì’¿. Íåíþ òðè÷³ çðîáèëè 
áàáóñåþ. Òåïåð âîíà ò³øèòüñÿ ñâî¿ìè 
ìàëåíüêèìè ñîíå÷êàìè: ñòàðøîþ âíó÷-
êîþ Àíåþ ³ äâîìà áëèçíþêàìè — Îëåí-

êîþ ³ Âîâîþ. Óâåñü â³ëüíèé ÷àñ â³ääàº ¿ì. 
Õî÷à éîãî çîâñ³ì ìàëî ó â÷èòåëüêè ³ñòîð³¿ 
³ ãåîãðàô³¿ Ïîï³âñüêî¿ ô³ë³¿ Íàòàëèí-
ñüêîãî ë³öåþ. Ó öüîìó çàêëàä³ ïðîéøëî 
¿¿ òðóäîâå æèòòÿ. Ñïî÷àòêó ïðàöþâàëà 
á³áë³îòåêàðêîþ, ïîò³ì ñòàëà äèïëîìî-
âàíèì ïåäàãîãîì.

Øêîëó â ð³äíîìó ñåë³ çàê³í÷óâàëè é 
ä³â÷àòà. 

— ×è ëåãêî ïîñò³éíî áóòè ó ìàìè 
íà î÷àõ? — ö³êàâëþñÿ.

— Ç îäíîãî áîêó — äîáðå, òè áåç-
ïåðåðâíî ï³ä çàõèñòîì. Âèíèêëà ÿêàñü 
ïðîáëåìà — äàëåêî õîäèòè íå òðåáà, 
— êàæå Îëÿ. — À ç ³íøîãî — öå æ òàêà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òðåáà áóòè êðàùèìè 
â óñüîìó…

Âàëåíòèíà Ä³äóñ ïèøàºòüñÿ ñâî¿ìè 
ä³òüìè. Âîíè äîáðå íàâ÷àëèñÿ, áóëè 
àêòèâ íèìè ó÷åíèöÿìè. Çàâæäè çíàõîäèëè 
ö³êàâ³ çàíÿòòÿ, îõî÷å çàéìàëèñÿ äîìàøí³-
ìè ñïðàâàìè. Íèí³ îáèäâ³ ïðàöþþòü ó Íà-
òàëèíñüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³: Îëüãà Õë³âåöüêà 
— íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó êóëüòóðè, ñ³ì’¿, 

ìîëîä³ òà ñïîðòó, à Êàòåðèíà Äåíèñåíêî 
— ãîëîâíà ñïåö³àë³ñòêà ñëóæáè ó ñïðàâàõ 
ä³òåé. Ïîñàäè ó íèõ â³äïîâ³äàëüí³, ïîòðå-
áóþòü ³ çíàíü, ³ äîñâ³äó, ³ âì³ííÿ çíàõîäèòè 
ñï³ëüíó ìîâó ç ëþäüìè. Àëå ìî¿ ãåðî¿í³ í³-
êîëè íå ïàñóþòü ïåðåä òðóäíîùàìè, ëåã-
êî áåðóòüñÿ çà íàéâàæ÷ó ñïðàâó ³ çàâæäè 
çàëèøàþòüñÿ îïòèì³ñòêàìè. Íå ëèøå 
çàâäÿêè õàðàêòåðó, ãàðíîìó âèõîâàííþ, 
à é òîìó, ùî â³ä÷óâàþòü íàä³éíèé òèë. Öå 
íàñàìïåðåä ìàìèíà òóðáîòà é ï³äòðèìêà. 
Âîíà çàâæäè ³ çðîçóì³º, ³ óò³øèòü, ³ äàñòü 
ñëóøíó ïîðàäó. Á³ëÿ íå¿ òåïëî, çàòèøíî, 
ñïîê³éíî. À ùå ì³öíèìè êðèëàìè äëÿ íèõ 
º ÷îëîâ³êè: òàòî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ òà 
äðóã³ ïîëîâèíêè — Ðîìàí ³ Þð³é. 

Ó ùàñòÿ áàãàòî ñêëàäîâèõ: çëàãîäà 
â ðîäèí³, ëþáîâ íàéáëèæ÷èõ ëþäåé, 
áàòüêîâà íàóêà ³ ìàòåðèíñüêà ëàñêà, 
âäÿ÷í³ ä³òè… Óñå öå ìàþòü ëþäè, ç ÿêèìè 
ñüîãîäí³ çíàéîìëþ ÷èòà÷³â. Íà ñâ³òëèí³ 
äî ðîçïîâ³ä³ — òðè ïîêîë³ííÿ æ³íîê ö³º¿ 
ðîäèíè. ¯¿ ³ñòîð³ÿ ïðîäîâæóºòüñÿ.

Íàä³ÿ ËßÕÎÂÀ

Їм не потрібні друзі для того, щоб поділитися сокровенним. Їм не потрібні друзі для того, щоб поділитися сокровенним. 
І на свята не доводиться шукати приємної компанії. І на свята не доводиться шукати приємної компанії. 
Тепло і затишок вони знаходять тут, поряд Тепло і затишок вони знаходять тут, поряд 
із найріднішими людьми. Стосунки між доньками із найріднішими людьми. Стосунки між доньками 
й матерями — особливий світ довіри, й матерями — особливий світ довіри, 
взаєморозуміння та ніжності.взаєморозуміння та ніжності.

Три покоління любові

Майбутнє
лікарень
у контексті
медичної 
реформи

Îëÿ, Àíÿ, Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, Îëåíêà ³ Êàòðóñÿ

Понад 
18 мільйонів 
гривень — 
на субсидії  
Çà ëþòèé öüîãî ðîêó ï³ëüãè íà 
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè îòðè-
ìàëè 3 910 ìåøêàíö³â óêðóïíå-
íîãî Êðàñíîãðàäñüêîãî ðàéîíó, 
ïîÿñíèëà íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ñâ³òëàíà Ãîíòàð. 
Ó ô³íàíñîâîìó åêâ³âàëåíò³ öå 
ñêëàëî äâà ì³ëüéîíè ñ³ìñîò ñ³ì 
òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ãðèâåíü. 

Ñóáñèä³ÿìè çàáåçïå÷åíî 11 627 äî-
ìîãîñïîäàðñòâ íà ñóìó 18 ìëí 249,2 òèñ. 
ãðèâåíü. Îêð³ì òîãî, ï’ÿòü ç ïîëîâèíîþ 
òèñÿ÷ ñ³ìåé íà Êðàñíîãðàäùèí³ îäåð-
æàëè ð³çíîãî âèäó äåðæàâíèõ äîïîìîã 
íà 12 ìëí 897,2 òèñ. ãðí (çîêðåìà, öå 
âèïëàòà äîïîìîãè ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì, äîïîìîãè íà ä³òåé, 
ÿê³ âèõîâóþòüñÿ ó áàãàòîä³òíèõ ñ³ì’ÿõ, 
îñîáàì ç ³íâàë³äí³ñòþ ç äèòèíñòâà, ä³òÿì 
ç ³íâàë³äí³ñòþ, òèì÷àñîâî¿ äåðæàâíî¿ 
äîïîìîãè ä³òÿì, äîïîìîãè ïî äîãëÿäó 
çà îñîáàìè ç ³íâàë³äí³ñòþ I ÷è II ãðóïè 
âíàñë³äîê ïñèõ³÷íîãî ðîçëàäó òà ³íøèõ 
âèä³â äîïîìîã). 

Ïðèíàã³äíî Ñâ³òëàíà Ãîíòàð íà-
ãàäàëà, ùî ïðèéîì ãðîìàäÿí ùîäî 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â³äáóâàºòüñÿ 
âèêëþ÷íî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ. Îòîæ ëþäÿì 
ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ äî â³äïîâ³äàëüíèõ 
îñ³á ó ñâî¿õ ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóãàõ. 

Äî ðå÷³, â³äñüîãîäí³ ïðèéîì çàÿâ òà 
äîêóìåíò³â â³ä òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä 
óïðàâë³ííÿì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÊÐÄÀ 
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ïðîãðàìíèé êîìï-
ëåêñ «Ñîö³àëüíà ïðîãðàìà», äîäàëà 
íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.      


