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Рятувальники вивільнили
з кювету шкільний автобус

27 березня о 8.19 до
Служби порятунку 101
надійшло повідомлен'
ня, що на під’їзді до
м.Ворожба  шкільний
автобус через технічну
несправність рульового
керування потрапив у
кювет.

На місце події було направлено
підрозділи Державної служби Украї�
ни з надзвичайних ситуацій Біло�

пільського району. Як стало відомо, в транспортному засобі перебувало семеро дітей та троє
дорослих. Унаслідок пригоди одна зі старшокласниць травмована. Дівчину госпіталізували до
медичного закладу.

Білопільський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області висловлює щиру
подяку місцевому агропідприємству ТОВ «Білопільський елеватор» за надану спецтехніку для ви�
тягування шкільного транспорту з кювету та відбуксирування його на безпечну ділянку автошля�
ху.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян із проханням бути максимально обережними
та уважними під час експлуатації транспортних засобів!

Білопільський районний сектор  Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Будівництво та відкриття ЦНАПу відбулося за
підтримки Програми «U�LEAD з Європою». По�
будований за 5 місяців із використанням сучас�
них енергоефективних технологій Центр може
вважатися однією з найенергоефективніших
адмінбудівель в Україні. Відповідно до Євро�
пейської класифікації енергозбереження бу�
динків Миколаївський ЦНАП буде можливо
віднести до одного з найвищих класів. Адміні�
стративна будівля з таким рівнем енергоефек�
тивності вперше з’явилася в ОТГ України.

Під час будівництва було використано низ�
ку технологічних рішень, що дозволило будівлі
досягнути одного з найвищих класів енерго�
ефективності. Енергозберігаючі властивості
стін будівлі, збудованих з SIP панелей з додат�
ковим утепленням, прирівнюються до двомет�
рової цегляної стіни. Поєднання систем тепло�
вого насосу «повітря/вода» з підлоговим опа�
ленням забезпечує найвищу енергоефек�
тивність системи, а технологія рекуперації ути�
лізує до 95% тепла повітря. Завдяки комбінації
зелених технологій та екологічності матеріалів
громада може заощадити на опаленні та вен�
тиляції приміщення в 4 рази більше, ніж у зви�
чайних адмінбудівлях.

Перший секретар посольства Швеції та ди�
ректор Програми «U�LEAD з Європою» від Sida
Камеран Худур привітав жителів із відкриттям
центру: «Дуже пишаюся тим, що мої колеги з
Програми U�LEAD та з України використали усю
свою енергію, бажання і сили для того, щоб
побудувати Миколаївський ЦНАП, куди жителі
громади зможуть звертатися та отримувати
якісні адміністративні послуги, на які вони ма�
ють законне право. Якісні адміністративні по�
слуги – це право українського громадянина, а
не привілеї окремих особистостей України.

Минулого тижня мені довелося побувати в
одному з ДНЗ міста Київ, де шведськими плат�
никами податків було профінансовано малень�
кий проект з енергоефективності. Коли я запи�

Збудований із «нуля» енергоефективний
ЦНАП відкрився в Миколаївській ОТГ
У його модернізації взяли участь українські та шведські експерти.
Центр надаватиме 10 тисячам жителів Миколаївської громади
 Білопільського району майже 100 видів адміністративних послуг.

тав, які ж результати дає втілення проекту, от�
римав відповідь: економія � 585 тисяч гривень
на споживанні енергії. Варто помножити цю
суму на кількість ДНЗ на території всієї Украї�
ни, шкіл, офісів, заводів, тощо. В Україні є ве�
ликий потенціал економити гроші та витрачати
їх на інші проекти».

У свою чергу присутній на заході голова
Сумської обласної ради Володимир Токар за�
значив: «Сьогодні вже очевидні результати ро�
боти вашої новоствореної громади. Є ЦНАП,
збільшився бюджет. Але я хочу звернутися з

проханням, щоб ви працювали над тим, аби
зробити пересувний ЦНАП. Є люди, які не мо�
жуть сюди потрапити через стан здоров’я, а для
них також треба створювати комфортні умови.
Велика подяка нашим партнерам, програмі
«U�LEAD з Європою» за те, що допомагають у
цей нелегкий для України час. Сподіваюся, що
подальше співробітництво буде таким же спри�
ятливим. Ми завжди відкриті, аби продовжува�
ти цю роботу. Хочу акцентувати вашу увагу, що
я допомагатиму у всьому, що стосуватиметься
вашої громади».

Допомогу в розробці сучасного дизайну,
будівництві, інституційному створенні ЦНАПу, а
також в оснащенні центру технікою зі спеціалі�
зованим програмним забезпеченням громаді
надала Програма «U�LEAD з Європою». Зі сво�
го боку громада підключила будівлю до мереж
та придбала меблі.

Голова Миколаївської ОТГ Іван Ігнатьєв по�
дякував Програмі "U�LEAD з Європою " та за�
значив, що громада та її жителі мають чудову
можливість, завдяки міжнародним партнерам,
отримувати якісні адміністративні послуги у
новій енергоефективній будівлі:

� Ми дуже раді, що у будівництві були вико�
ристані екологічні матеріали та сучасні техно�
логії, це дозволить нашій громаді бути на пере�
довій розвитку і позитивних змін. Ми продов�
жуватимемо втілювати прогресивні проекти та
покращувати життя жителів громади. Якісні ад�
міністративні послуги � це лише початок.

У центрі буде створено 7 робочих місць для
фахівців, які пройшли навчання за спеціально
розробленою програмою українськими та
шведськими експертами.

Цікаво, що для розробки логотипу ЦНАПу
проходив конкурс серед школярів громади,
перемогу в якому здобула учениця Миколаївсь�
кої ЗОШ Анжела Дородько.

У рамках програми «U�LEAD з Європою» на
будівництво ЦНАПів було виділено 3,5 млн грн.
Ще 100 тисяч надано з обласного бюджету і 300
тисяч – кошти громади.

Нагадаємо, що в рамках початкової фази з
покращення якості надання адмінпослуг Про�
грами "U�LEAD з Європою " заплановане
відкриття 26 ЦНАПів в ОТГ України. Найкращі
практики, які зараз напрацьовуються та впро�
ваджуються в пілотних громадах, будуть засто�
совані до всіх ЦНАПів, що відкриються чи по�
кращать роботу в рамках наступної фази. Це
приблизно 600 Центрів до кінця 2020 року.
Більше інформації на сайті tsnap.ulead.org.ua

АКТУАЛЬНО

Юлія Тимошенко:

         Новий аграрний курс –
      це план дій, який зробить
успішним агрокомплекс України
«Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко разом із
ГО «Всеукраїнська аграрна рада» і громадською спілкою
«Аграрний союз України» підписали Всеукраїнський
меморандум «Новий аграрний курс України».

Підписання цього документа, як зауважила Юлія Тимошенко, відбувається у знаковий момент,
коли аграрії по всій Україні повстали проти нестерпних умов праці напередодні весняно�польо�
вих робіт та на знак протесту перекривають автомобільні дороги.

«Сьогодні партія «Батьківщина», «Всеукраїнська аграрна рада», яка представляє понад 500
аграрних підприємств, та  «Аграрний союз України», який об’єднує 2 852 аграрні підприємства по
всій країні, зібралися разом, щоб зробити перший крок на шляху до Нового аграрного курсу Ук�
раїни», – зазначила вона.

За словами лідера «Батьківщини», меморандум – це покроковий план дій, який може зробити
успішним аграрний комплекс, а також � сильною та процвітаючою нашу країну: «Нам треба об�
’єднатися навколо цього курсу, оскільки саме аграрії можуть дати економічну успішність».

Завдання нашої нації та народу – це побудова правильно організованої системи підтримки
аграрного комплексу, зауважила вона.

«Новий аграрний курс України» включає в себе декілька напрямків, зокрема, передбачає
наведення порядку із сільськогосподарською землею, повну інвентаризацію такої землі та
припинення тіньового розбазарювання найціннішого ресурсу країни; наведення ладу з
орендними відносинами та попередження будь�яких спроб рейдерства, повідомила Юлія
Тимошенко.

Уже втринадцяте з 2 по 22 квітня у Білопільському райо'
ні  пройде Всеукраїнська благодійна акція «Серце до сер'
ця», до участі в якій запрошуються всі небайдужі жителі.

Цьогоріч акція пройде під гаслом «Почуй світ!». Зібрані кошти під час благодійних концертів,
фестивалів, ярмарків, виставок малюнків, плакатів, днів здоров’я, спортивних заходів будуть
спрямовані на придбання медичного обладнання для дітей з вадами слуху до Сумської облас�
ної дитячої лікарні.

За результатами минулорічної благодійної акції «Серце до серця» волонтерами району
зібрано  27 тисяч 314 грн. Завдяки зусиллям усіх жителів області Сумщина посіла перше місце
в Україні. До обласної дитячої лікарні придбано медичне обладнання для лікування дітей із
вадами зору на суму 386 тис.грн.

Тож не оминайте волонтерів, які збирають кошти до скриньок, прикрашених червоними
сердечками. Знайте: вони творять добро заради здоров’я дітей України!

М.АНДРУХОВА,
завідувач сектора молоді та спорту Білопільської РДА.

Районом крокує щорічна благодійна акція «Серце до серця»
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