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Ірина Борисенко, голова Тернівської ОТГ:

У нас є всі підстави сподіватися на краще життя. 
І спільними зусиллями ми зробимо все для того, 
щоби прості люди відчули реальні плоди нашої 
продуктивної праці.

Нещодавно в Попівському фельдшерсько-акушерському пункті почала працювати 
молодий спеціаліст – Натахіна Людмила Василівна, і не гаючи ні хвилини одразу 
ж прийнялась за ремонт 
закладу. Все перефар-

бувала, перемалювала, а допо-
магали їй у цій справі Говденко 
Тетяна Олексіївна та Безносен-
ко Наталія Миколаївна. Активну 
участь прийняла голова ради 
ветеранів Лисенко Віра Василів-
на. За її ініціативи були зібрані 
кошти в небайдужих жителів 
села та куплені нові штори. Ос-
торонь не залишились і орен-
дарі СТОВ «Надія» Половинка 
М.М., ПП Одородько Б.Ю. та ПП 
Хоменко О.В., які є постійними 
спонсорами в житті села.

Після ремонту у ФАПі 
стало більше комфорту

Із села ведуть дороги в різні сторони 
і зокрема до сіл Попівка, Санжариха, 
Ташлик, Пастирське Смілянського 
району та сіл Лузанівки і Катеринівки 

Кам’янського району. Всі вони конче по-
трібні для транспортного сполучення та 
підтримки добросусідських відносин жите-
лів кожного населеного пункту.

Головною з усіх доріг є, звичайно, до-
рога до райцентру. Дякуючи керівникам 
сільгосппідприємств СТОВ «Сердюківка» 
та ФГ «Аграрій» Бялківському Василю До-
рофійовичу та Бялківському Сергію Васи-
льовичу, щорічно влітку на цій дорозі і на 
вулицях нашого села проводяться ямкові 
ремонти. Тільки за останні чотири роки 
господарства виділили для цього майже 2 

Сердюківка 
із відремонтованими дорогами

Село Сердюківка 
розташоване на 
межі Смілянського та 
Кам’янського рай-
онів в мальовничих 
урочищах та ярах, 
обрамлених водяни-
ми плесами ставків 
і зеленими лісовими 
вінками.

млн. гривень.
В цьому році для здешевлення 

робіт по ремонту доріг місцевими 
умільцями ФГ «Аграрій» було ви-
готовлено і застосовано коток для 
прикатування асфальту та інші ме-

ханізми. Також вдалося за кошти держави 
прокласти ділянку дороги довжиною 1000 
м повністю по сучасній технології суціль-
ною укладкою.Ще 200 м за державні кош-
ти проведено ремонт дороги по вулиці Д. 
Лопатка, а за кошти сільгосппідприємств – 
500м та 2000 м через все село до селища 
Червоне. 

Дороги – це артерії великого організму 
нашої держави, які від його центру прохо-
дять до кожного куточка, до кожного села, 
до кожної оселі.

Тож давайте всі разом візьмемося за 
відбудову і збереження цих життєво важ-
ливих артерій.

М.Ресенчук

Об’єднаним територіальним гро-
мадам з державного бюджету 
щорічно виділяються субвенції 
на формування інфраструктури 
об’єднаних громад, при розподілі 
зазначеної субвенції враховують-
ся площа громади та чисельність 
населення, що в ній проживає. 
Кошти інфраструктурної субвенції 
використовуються згідно розро-
блених громадою проектів, які за-
тверджуються комісією Міністер-
ства розвитку громад та територій 
України.

У 2019 році новоствореній Тернів-
ській об’єднаній територіальній 
громаді виділено 1710,4 тис. грн. 
інфраструктурної субвенції. Вра-

ховуючи першочергові потреби громади 
кошти було направлено на реалізацію 
проекту по виготовленню містобудівної 
документації (992.6 тис. грн). Згідно яко-
го генеральні плани будуть виготовлені 

Субвенції працюють на економіку громади
для всіх населених пунктів громади не-
обхідних для забезпечення ефективно-
го перспективного планування громади, 
раціонального використання земельних 
ресурсів та створення умов для сталого 
розвитку об’єднаної громади.

Інший проект, вартістю 712,0 тис. грн, 
було спрямовано на закупівлю техніки для 
житлово-комунального підприємства «Хо-
лоднянське». Зокрема, було придбано трак-
тор МТЗ-82.1, причіп до нього, фронтальний 
навантажувач та плуг. Крім того, на зеконом-
лені при реалізації кошти буде придбаний 
снігоприбиральний відвал до трактора.

Придбана техніка дасть змогу кому-
нальному підприємству ефективно об-
слуговувати об’єкти громади, підвищити 
якість надання послуг її жителям та вико-
нувати роботи по благоустрою населених 
пунктів, а також покращити економічну 
ефективність діяльності самого ЖКП «Хо-
лоднянське». 

Шановні жителі Тернівської об’єднаної територіальної громади!
Від себе особисто, від депутатського корпусу щиро вітаю Вас 
з Новим 2020 роком та Різдвом Христовим!

Нехай Новий 2020 рік додасть усім Вам нових сил, принесе нові 
сподівання та втілення заповітного. Хай множаться сімейним щастям, 

щирою любов’ю, гараздами та достатком Ваші оселі.
Вірю, що в нашій державі наступить стабілізація, прийде довгоочіку-
ваний мир. Нехай свято Нового року та Різдва Христового додадуть 
здоров’я й наснаги, стануть початком нових здобутків і успіхів в 
ім’я процвітання Тернівської ОТГ та всієї України.
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Свято Осені 

для тернівських малят

Сонечко не хоче
Землю зігрівати.
Листя пожовтіло,
Стало опадати.
Часто дощик ллється,
Птахи відлітають,
На городі і у полі
Врожаї збирають

Саме з таких слів почалося свято Осені у дошкільному навчальному закладі №8 
«Промінчик» с. Тернівка. Усі дітки із задоволенням танцювали, розказували вір-
шики, прославляючи осінь за її красу та врожаї. Завітала до вихованців і сама 
винуватиця свята – щедра Осінь, яка розважала малят іграми та загадками, а на 

завершення вона усіх почастувала своїми дарами – смачними яблучками. 
Осінь дарує нам різні фарби, безліч овочів і фруктів, а також досить мінливий на-

стрій, який найбільш проявляється в дитячому віці. Саме тому так важливо, щоб ви-
хователь в дитячому садку створив емоційно-позитивний настрій, навчив учнівбачити 
розмаїття осінньої природи; розкривати красу осінньої природи за допомогою поетич-
ного слова, музики, пісень, художньої творчості дітей; викликати естетичні переживан-
ня, захоплення красою природи; розвивати артистичні здібності дітей, їх мовлення, 
відчуття рими, а також виховувати любов до природи, до рідного краю. З такою метою 
був проведений даний захід, адже завдяки йому було створено веселий настрій та 
яскраві емоції.

Щорічно в Україні з 25 
листопада по 10 груд-
ня проводиться Все-

українська акція «16 днів проти 
насильства», яка з 1991 року 
підтримується міжнародною 
спільнотою. Ось і в Тернівській 
ОТГ дана акція стартувала 25 
листопада 2019 року під назвою 
«Ми проти насильства» з метою 
розпізнати та не допускати, вміти 
захиститися від насильства. 

Прояви насильства супрово-
джують людство з давніх-давен. 
Упродовж тисячоліть одна людина кривдить іншу людину, чинить насильство щодо 
неї. Ми вже звикли сприймати насильство, як щось неминуче. Але коли насильство 
чиниться поруч з нами, чи у нас в домі, в школі, на вулиці, ми можемо зупинити його. 
Іноді ми не усвідомлюємо, що втягнуті в коло насильства, бо можемо не знати, що 
певні насильницькі акти щодо нас порушують наші права, честь та гідність. 

Особливим видом насильства є насильство в сім’ї, яке є найбільш небезпечним, 
бо має довготривалий за часом характер, і тим, що дитина переживає насильство з 
боку того, хто мав би захищати, підтримувати, а не кривдити її. Це деформує особи-
стість дитини та формує озлоблення до оточення. Тому проблема сімейного насиль-
ства на сьогодні є дуже гострою. 

Отже, проведений захід серед учнів 9-11 класів став приводом для аналізу влас-
них дій та вчинків, сприяв вихованню в учнів людяності, відповідальності та поваги 
до інших людей. Можна зробити висновок, що ми повинні донести до дітей розуміння 
того, що насилля є порушенням прав людини. При чому мова йде не тільки про фізич-
не, але й сексуальне, психологічне і економічне насилля.

Захід підготували та провели ди-
ректорка СБК с. Тернівки Вільчик Л.Л. 
та бібліотекарка Пивоварова Т.А.

Заклад культури с. Попівка та-
кож долучився до акції. 03 грудня 
2019 року, директор будинку культу-
ри та завідуюча бібліотеки провели 
годину спілкування: 

«Я проти насилля». Прозвуча-
ли притчі, вірші та повчальні історії 
на дану болючу тему сьогодення. 
Мета заходу: в любій життєвій си-
туації залишатись людиною, берег-
ти в собі людське, поважати в собі 
людину. Ні в якому разі не замовчу-
вати коли над тобою здійснюється 
насильство, бути толерантними.

16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

Закінчилася в полі вся робота,
Земля чекає вже весняної пори,
А в хлопців та дівчат своя турбота,
Бо потяглися довгії зимові вечори.
Загомоніли всюди і дорослі, й діти,
Діди старі, жінки, чоловіки і молодиці
Про співи, танці, жарти і розваги
Та про чарівнії зимові вечорниці.

Саме такими словами закликали ді-
вчатка різновікової групи ЗДО № 16 
«Вогник» с. Холоднянське хлопчиків 

на Андріївські вечорниці. Адже свято Ан-
дрія і його особливості святкування, роз-
починають зимовий цикл тематичних Різд-
в›яно-Новорічних свят. Діти дошкільного 
закладу теж розпочали знайомитися і ви-
вчати традиції святкування зимових свят 

нашого народу. 
Вихователь групи Портянко Л.С. про-

вела належну підготовку до проведення 
вечорниць: вчили віршики-жарти, україн-
ські пісеньки й таночки, обговорювали, в 
які цікаві ігри-змагання будуть грати хлоп-
чики і дівчатка…А найголовніше – чекали 
на кусання Калити. Свято проводилося у 
святковій обстановці – українській світли-
ці. Посеред світлиці – широкий стіл для 
великої української сім’ї, яка завжди зби-
ралася по великих святах у батьківській 
хаті…Ось і як одна велика сім’я, вихованці 
разом з вихователем сьогодні гарно і весе-
ло провели час, відсвяткувавши за укра-
їнським звичаєм свято Андрія. Як це було 
насправді, дивіться прямо зараз… Зі свя-
том Андрія! І будьте завжди здорові!

Андріївські вечорниці

Сьогодні в центрі уваги всієї світової спільноти одна з глобальних проблем людства 
– СНІД. Ця наразі невиліковна хвороба відбирає життя в мільйона людей у світі що-
року – такою високою є ціна за легковажну і безпечну поведінку. Будь-яка хвороба, в 

тому числі й СНІД, несе із собою біль та страждання цілих сімей, які поширюються разом 
з вірусом ВІЛ-інфекції. Проте цієї біди можна уникнути, якщо знати більше про хворобу, 
шляхи інфікування, про свій статус щодо ВІЛ і не допустити інфікування.

2 грудня проведено практичнее заняттяз нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІ-
Дом, під час якого зав. ФАПом с. Сердюківка Гадюченко Т.М. довела до учнів школи 
цікаву та корисну інформацію про те, що потрібно знати, щоб вберегтися від ВІЛ, як то-
лерантно ставитись до ВІЛ-інфікованих. Тетяна Миколаївна у доступній формі розповіла 
дітям про шляхи передачі ВІЛ та вказала на шляхи, через які не передається ВІЛ. Діти 
приймали активну участь в обговоренні проблеми, отримували відповіді на запитання, 
адже здоров’я – найдорожчий скарб з усіх скарбів, що має людина.

Цінуймо себе, бережімо найважливіше – здоров’я!

Ляшенко Інна Миколаївна, директор школи

ЖИТТЯ ЗАНАДТО ПРЕКРАСНЕ, 
НЕ ГУБІТЬ ЙОГО...

Медведенко Юлічку, ученицю 8 класу 
ЗЗСО І-ІІ ст. с. Сердюківка Тернівської 
сільської ради, яка зайняла ІІ місце 

у районному етапі конкурсу Т.Шевченка та ІІІ 
місце у конкурсі ім. П. Яцика (учитель україн-
ської мови та літератури Ляшенко Наталія Та-
расівна). Для здобуття перемоги учасниці кон-
курсу необхідно було вміти майстерно писати 
твори, добре знати орфографію та пунктуацію 
української мови, а також вміти креативно ви-
словлювати свою думку. Щиро вітаємо пере-
можця та її наставника, бажаємо творчої нас-
наги й подальших успіхів! Дякуємо батькам за 
підтримку та допомогу! Успіхів тобі Юлічка, хо-
рошого майбутнього, хай збуваються твої мрії 
та плани. Наша гордість.

Ляшенко Інна Миколаївна,  
директор школи

ВІТАЄМО! РАДІЄМО! ПИШАЄМОСЬ!
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Мабуть кожному з нас приємно за-
ходити в красиву, охайну установу, 
де дійсно відчувається господар-

ська рука керівника, та ще й у наші важкі 
часи, тоді коли на місцеві будинки культури 
виділяються кошти на поточні і навіть на 
капітальні ремонти, то на утримання таких 
установ, як сільські будинки культури дер-
жава не виділяє жодної гривні, вони кинуті 
на призволяще. І це надзвичайно сумно. 
І щоб зробити хоча б щось, до рук і охоти 
ще потрібні й кошти. Як директор установи 
я звернулася до голови Тернівської сіль-
ської ради Борисенко Ірини Анатоліївни з 
проханням виділити хоча б невелику суму 
щоб пофарбувати стіни. Голова разом з 
депутатським корпусом поставились з ро-
зумінням та виділили кошти.

Всього на ремонт витрачено – 9838 
грн. 53 коп.

З них: Тернівська сільська рада – 
2498грн. 95 коп.

Аби руки та охота, 
буде зроблена робота!
Саме під таким гаслом розпочався ремонт 
глядацької зали та одної з кімнат  в Попівському 
сільському будинку культури (В інших кімнатах 
та в бібліотеці раніше зроблений косметичний 
ремонт, нашими попередниками, а от в зал 
черга не дійшла).

Одородько Богдан Юрійович – 1500 
грн. (на стіклопакет).

Хоменко Олександр Володимиро-
вич – 1`000 грн. (на штори).

Одородько Наталя Миколаївна – 

1500 грн.
Вибивайло Володимир Федотович – 

500 грн.
Лисенко Людмила Олександрівна – 

2839 грн. 58коп.

Це перелік небайдужих спонсорів, які 
не відмовили і допомогли чим змогли. Я 
хочу побажати цим прекрасним людям 
здоров`я і довгих років життя, нашим під-
приємцям-аграрникам гарних врожаїв, те-
пла і затишку в їхніх оселях.

Велике людське спасибі за фізичну 
допомогу в.о старости – Вибивайлу В.Ф., 
Балакеру П. Л., Івахів Ю.А., Бегеймі О. В., 
Майстренку С., Аністратенку В.О., (депу-

тату сільської ради – Половинці М.А., 
велике спасибі, за те що делегував 
електрика з СТОВУ «Надія» та нада-
ли пожарну драбину).

Хочу подякувати за безкорисливу 
допомогу Одородько О. О., побільше 
таких активних жителів села.

Ну а левову частину роботи ми 
зробили з Безносенко Наташою Ми-
колаївною. Коли робиш якусь справу 
дуже важливо щоб поряд була пози-
тивна, добра, працьовита людина, 
яка розуміє тебе з пів слова і думає і 
бачить усе, так як ти.

Разом ми це зробили. Але це тіль-
ки початок, навесні чекає фасад, а 
також задня частина споруди.

І все ж приємно, що попівчани та 
гості села можуть зібратися на свята 
у світлому, красивому залі, адже поки 

жива культура, доки жива й нація.

Лисенко Л.О., 
директор Попівського 

сільського будинку культури 

Земле, поорана горем, 
лихом засіяна чорним...

– бережіть цей свя-
тий хліб. І нехай смак 
цього хліба не дозво-
ляє нам забувати, 
що Хліб – це Життя.

Багатовікова іс-
торія українського 
народу мала не одну 
трагічну сторінку. 
Трагедія 32-33 ро-
ків – злочин влади 
проти власного на-
роду. За механізмом 
творення і страхіт-
ливими наслідками 
його слід занести до 
книги трагічних дат 
в історії людства. В 
Україні штучний го-
лод виморив від 8 
до 11 млн. людей – 
точної кількості не 
визначено і сьогодні.

Минуло вже 86 
років з часу, коли від-
бувалися ці страшні 
події. Але ще й досі 
живі свідки тих часів. 
Серед них можуть 
бути ваші прабабусі, 
прадідусі. Історики 

дбайливо збирають у них відомості про 
Голодомор. 

Для чого запитаєте ви? Навіщо вам 
знати про такі страхіття?

Для того, щоб ця трагедія більше ніко-
ли не повторилася, щоб пам’ять про це не 
дозволила більше такому статися.

В ЗЗСО І-ІІ ст. с. Попівка Тернівської 
сільської ради 22 листопада пройшов 
захід з вшанування пам’яті жертв Го-

лодомору.
Хліб…Скільки приємного щемету з’яв-

ляється в душі кожного при згадці про 
Тебе. Святий Хлібе, про Тебе не сміли 
згадувати жертви тридцять третього. Ти 
являвся їм уві сні рожевою мрією. Скільки 
померло з Твоїм іменем на вустах. Іменем 
жертв тридцять третього року благаю вас 

29 листопада 2019 року у загально-
освітньому закладі загальної серед-
ньої освіти села Тернівка відбулося 
традиційне свято «День народження 
школи».

Сто п’ятдесят вісім літ 
від роду школа має,
Та все молодіє, та все процвітає.
За ці роки довгі, що пливуть, 
мов вітрила,
Достойних дочок і синів зростила…

Калейдоскоп десятиріч – калейдоскоп 
поколінь. Годинник школи відлічує час 
уроками. Змінюються методики і підручни-
ки, на зміну рахівниці прийшов комп’ютер. 
А дзвоник так само кожен ранок кличе нас 
у школу. І кожен рік буває для когось пер-
шим, а для когось – останнім. І так день за 
днем… Рік за роком... 

Спочатку наша школа була маленькою, 
тендітною. Вона йшла тернистою дорогою 
часу і вбирала в себе тільки найкраще, 
найсвітліше, що було у ту добу: доброту, 
духовну красу, щиру дружбу, жагу до знань 
і віру в майбутнє. І тепер наша школа не 
просто будівля, не заклад з чотирма стіна-
ми, наша школа – це стиль життя, це дім  
добрих, розумних, талановитих дітей! Му-
дрих педагогів і розуміючих батьків! 

За багато років у нашій школі змінилось 
кілька поколінь учителів. Проте незмінни-
ми залишаються і досі її чудові традиції. 
Вона не просто навчальний заклад, а дру-

Школа – ти колиска, ти – гавань, 
ти – рідний дім великої 
дружної сім’ї

га домівка для нас, учнів, і для освітян. Усі 
ми – шкільна родина, у якій поважають 
одне одного, піклуються про молодших, 
допомагають старшим, діляться досвідом.

На свято до Тернівської школи завітали 
учні Малосмілянської та Попівської шкіл. 
Вони познайомилися з нашим навчальним 
закладом, відвідали уроки, взяли участь у 
спортивних змаганнях та майстер-класах 
з малювання та стрільби. Потім відбули-
ся урочистості з нагоди Дня народження 
школи.

Ми вели мову про нашу велику шкільну 
родину, про всіх, присутніх у залі – учнів, 
вчителів, батьків, керівників, ветеранів, 
випускників, громадськість, про шановних 
гостей. Ми родина з того самого дня, як 
пролунав для нас перший дзвоник, з того 
часу, як ми переступили шкільний поріг. 
Породичала нас усіх школа. Ми живемо 
разом, ми вчимося разом, ми думаємо ра-
зом – і тільки завдяки цьому школа сьогод-
ні працює.

Безсумнівно, школа намагається іти у 
ногу з часом. А допомагають у цьому наші 
помічники і спонсори. Ми говоримо слова 
вдячності голові об’єднаної територіаль-
ної  громади Борисенко Ірині Анатоліївні, 
яка відгукується на всі наші прохання та 
пропозиції, щиро дякуємо людям, які не-
одноразово виступали спонсорами нашо-
го навчального закладу. Ми дякуємо всім 
тим, хто переймається нашими проблема-
ми і підтримує нас. 

Наш заклад пишається своїми учня-
ми, які успішно беруть участь у творчих 
конкурсах, проектах, експедиціях, акціях, 
предметних олімпіадах, спортивних зма-
ганнях, у роботі Малої академії наук, вій-
ськово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).

Так будь же завжди благословенна, 
рідна школо! Нехай від спогадів про тебе 
світлішають обличчя, розгладжуються 
зморшки.

Хай вічно звучать слова «Здрастуй, 
школо!»
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4 Нове  Життя
Вітаємо іменинників!

Село Тернівка

Музика Лідія Іванівна 
27.12.1939, 80 років

Палаш Світлана Петрівна 
24.12.1949, 70 років

Слободяник Катерина Марківна 
05.12.1924, 95 років

Село Попівка

Бровкіна Дарія Сергіївна 
08.12.2009, 10 років

Богун Сергій Сергійович 
04.12.1989, 30 років

Шинкаренко Ірина Яківна 
08.12.1989, 30 років

Одородько Галина Леонідівна 
28.12.1979, 40 років

Рибалка Микола Дмитрович 
06.12.1959, 60 років

Дерев’янко Варвара Леонтіївна 
05.12.1929, 90 років

Вовк Ганна Пилипівна 
20.12.1924, 95 років

Зосіч Валентина Володимирівна 
24.12.1924, 95 років

Село Сердюківа

Кучугура Микола Федорович 
17.12.1939, 80 років

Бражник Любо Григорівна
14.12.1939, 80 років

Костенко Валентина Григорівна
16.12.1959, 60 років

Красножон Антон Борисович
28.12.1979, 40 років

Село Мала Смілянка

Лазаренко Євгенія Віталіївна
07.12.2009, 10 років

Бараннік Тарас Володимирович
29.12.1979, 40 років

Кузьменко Наталія Володимирівна
29.12.1979, 40 років

Ліпський Леонід Анатолійович 
07.12.1959, 60 років

Селище Холоднянське

Клімова Катерина Олександрівна
05.12.2009, 10 років

Кудін Андрій Олександрович
11.12.2009, 10 років

Карпенко Оксана Михайлівна
06.12.1979, 40 років

Осадча Алла Гнатівна
09.12.1959, 60 років

Кривда Сергій Юрійович
06.12.1989, 30 років

Танцюра Марія Іванівна
24.12.1969, 50 років

Село Миколаївка

Сиротинко Андрій Миколайович
26.12.1969, 50 років

Билина Оксана Анатоліївна
31.12.1979, 40 років

Аксьонов Сергій Анатолійович
05.12.1979, 40 років

Хай завжди усміхається доля
Тільки радість приносять 
з собою роки,
Хай здоров’я і щастя 
не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, 
бажання й думки.
Удачі й таланту – без ліку,
Пошани й добра від людей.
Щасливого й довгого віку – 
Бажаємо вам у цей день.

Виконавчим комітетом 
Тернівської сільської ради 
оголошено конкурс на ство-
рення офіційної символіки 
Тернівської територіальної 
громади.

Метою конкурсу є визначення найкра-
щих науково обґрунтованих засад і варі-
антів художніх вирішень герба та прапора 
Тернівської територіальної громади для 
його остаточного затвердження сільською 
радою.

Конкурс проводиться в наступні етапи 
та строки:

1 етап – подача заявок на участь у 
конкурсі та конкурсних робіт – з 16.12.2019 
р. по 03.01.2020 р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт 
на відповідність заявленим вимогам та 
обрання із них кращих – з 03.01.2020 по 
06.01.2020;

3 етап – громадське обговорен-
ня конкурсних робіт та голосування – з 
06.01.2020.

4 етап – підбиття підсумків громад-
ського голосування – 10.01.2020 р.;

5 етап – затвердження Тернівською 
сільською радою офіційної символіки Тер-
нівської територіальної громади.

Основними завданнями конкурсу, окрім 
розроблення та створення герба, прапо-
ра є збереження історичної та культурної 
спадщини сіл Тернівської територіальної 
громади, утвердження звичаїв і традицій 
народу, сприяння розвитку туризму, зокре-
ма, поширення інформації про Тернівську 
територіальну громаду як культурний, істо-
ричний та мальовничий куточок.

Переможець у конкурсі на кращий ес-
кіз герба і прапора територіальної громади 
одержує грошову винагороду в сумі 500 
(п’ятсот) гривень. У разі, якщо переможця-
ми на кращий ескіз герба і прапора є різні 
особи, сума винагороди ділиться навпіл.

Конкурсні проекти герба та прапора 
Тернівської територіальної громади пода-
ються до 03 січня 2020 року за адресою: 
вулиця Центральна,35, с. Тернівка, Смі-
лянський р–н, Черкаська обл., 20733.

Більш детально з умовами конкур-
су можна ознайомитись на офіційному 
веб-сайті Тернівської сільської ради за по-
силанням:

http://ternotg.org.ua/ 

Оголошується конкурс на створення офіційної символіки 
(герба та прапора) Тернівської територіальної громади

День Святого Миколая Чудотворця 
– не лише свято, коли під подуш-
кою чи в черевиках знаходять со-
лодкі та приємні подарунки, це ще 
й день, коли починається підготов-
ка до Нового року.

Так, у закладі загальної серед-
ньої освіти села Мала Смілян-
ка, діти -4 класів на чолі із вчи-
телькою 2 класу Бак Ольгою 

Валеріївною зустріли Миколая веселими 
забавами, розповіли Святому гарні вірші 
та отримали за це солоденькі подарунки.

А от учні 6-8 класів, цього дня, почали 
створювати ялинкові прикраси зі звичай-
них лампочок розжарювання, та прикраси-
ли вікна кабінетів.

Варто зазначити, що педагог-органі-
затор школи Оксана Вікторівна Гурбеля 
створила новорічно-різдвяну атмосферу 
в класі, та долучила дітей до перегляду 
«Різдвяної історії з Тіною Кароль». 

День закінчився чудовим настроєм та 
солодощами для учнів школи.

ЗЗСО І-ІІ ступенів 
села Мала Смілянка

до Нового 2020 року
«ГЕНЕРАЛЬНА РЕПЕТИЦІЯ»


