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Задля єдності громади чиновники
поїхали в театралізоване турне
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Володимир Сірант, голова
Могилів-Подільської районної
ради на Вінниччині, у синіх шароварах і смушевій шапці веде
коня із саньми, на яких сидять
його підлеглі. Працівники районної ради на чолі з головою
одяглися в автентичні костюми
і в цьому одязі проїхалися відомими історичними місцями
району та провели фотосесію.
Так відсвяткували 95-річницю з дня утворення району. У
кожному селі протягом лютого
відбулися культурно-мистецькі
заходи. А на початку березня
сільські громади, а їх понад 50,

представили себе на гала-концерті в Могилів-Подільському.
Культурно-мистецьку
акцію
назвали «Натхнена в праці, увічнена в пісні – квітуй, МогилівПодільська земля». Святкування відбувалися в кожному селі
по естафеті.
– Ми отримали великий
спадок від наших попередників, це не лише територія та
мережа закладів соціальної та
культурної сфери, це надбання наших батьків і дідів, те, що
будувалося роками та десятиліттями, – каже Володимир
Сірант, голова Могилів-По-
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дільської районної ради на
Вінниччині. – У світлі сьогоднішніх реформ показуємо, що
Могилів-Подільський
район
– це велика дружна родина,
яка повинна зберегти нашу
єдність і територіальну цілісність. Свідченням цього є і єдність думок щодо об’єднання
в одну цілісну територіальну
громаду.
Народні костюми, в які вбрані чиновники районної ради,
належать сільському театру
мод «Кралі». Він працює в селі
Серебринці. Створила одяг директор місцевої школи й вод-

ночас керівник театру Оксана
Сірант. Одяг шиють у шкільній
творчій майстерні «Оскамит».
У ній учитель праці разом з
учнями також шиють костюми
і для театру пісні «Любисток»,
в якому співають учителі з
різних шкіл Могилів-Подільського району та працівники
відділу культури. Також шиють
костюми для зразкового хореографічного ансамблю танцю
«Вікторія», в якому танцюють
учні перших-одинадцятих класів із чотирьох сіл району.
Закінчення на стор. 4

Розпочалася земельна
децентралізація
До об’єднаних територіальних громад почали приєднувати землі, які раніше перебували поза межами населених
пунктів. Процедуру з 1 лютого
2018 року розпочав Кабінет Міністрів України. Встановлено
черговість, за якою розглядаються документи, подані ОТГ
на отримання територій сільськогосподарського
призначення, проводиться інвентаризація з наступною передачею
від селищних рад до громад.
Отримані землі громади
можуть використовувати самостійно або надавати в оренду
фермерам, отримувати таким
чином кошти на розвиток. На
сьогодні землі сільської ради
– це городи місцевих жителів
і пасовища. Розташованими
за межами населених пунктів
ділянками
розпоряджається

Держгеокадастр.
Керівники
ОТГ приєднання земель чекають із нетерпінням – кажуть,
червоними днями в календарях
відзначають дні, коли має відбутися процес передачі, мають
усі необхідні документи, які
вимагають державні служби, і
приміряють проекти, куди витрачатимуть гроші, зароблені
на ділянках.
Соснинецька
селищна
об’єднана територіальна громада, до якої ввійшли 15 населених пунктів Чернігівської
області, очікує приєднання земель улітку. Кажуть, засмутилися, коли почули, що нардепи
не підтримали закон про передачу земель ОТГ, проте все одно
подавали заявки на отримання
ділянок до місцевої ради.
Закінчення на стор.5

Підготовка
картоплі до
посадки та захист
від жуків
СТОР.

8

Доріжки для двору
та огорожа своїми
руками
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Оброблення
та декор
оленячих рогів
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Весняне
оздоровлення та
зміцнення організму
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Саморобні
сосиски та закуски
з оселедця
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