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ШКІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ

РАДА ЄВРОПИ ОЧИМА 
ВОЛИНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Волинські школярі 
повернулися із Франції. 

Три дні вони перебували у 
місті Страсбурзі. Там відвідали 
засідання Всесвітнього 
форуму демократії, який 
проходив у приміщенні Ради 
Європи. Учні обговорювали 
політичну ситуацію в нашій 
державі з європейськими 
політиками та експертами.

Улітку цього року в луцьких 
школах, де діють фонди розвитку 
навчальних закладів, уперше від-
бувся конкурс «Учнівська обласна 
рада». Він дав учням можливість 
обговорювати проблеми області на 
рівні депутатів. На базі навчальних 
закладів школярі ініціювали ви-
бори – обрали найкращі проекти 
та осіб, які могли б представити 
інтереси громади в обласній раді. 
Юні депутати працювали в екс-
пертних комісіях, визначалися із 
нагальними проблемами, які, на 
їхню думку, потрібно розв’язувати 
в області. 

Усі етапи роботи юних депута-
тів лягли в основу фільму «Учнів-
ська обласна рада», який пізніше 
надіслали на міжнародний конкурс 
«Дитятко» в номінацію «Місцеве 
самоврядування – це ми». Восьмий 
рік поспіль цей фестиваль гуртує 
талановитих дітей з усього світу. 
Цього разу на конкурсі представи-
ли понад 1200 робіт з 89 країн. Іні-
ціативність волинських дітей журі 
нагородило третім місцем. Двом 
школярам випала нагода відвідати 

Францію та побувати у Раді Євро-
пи.

«Поїздка до Франції була дуже 
цікавою. Ми відвідали Раду Євро-
пи. Люди, з якими там зустрічали-
ся, бачили наш фільм. Усі говорили 
про те, як важливо, що ми в такому 
юному віці вже готові щось змі-
нювати й робимо для цього перші 
кроки», – розповідає учасник кон-
курсу «Учнівська обласна рада» 
Дмитро Романцов.

У Страсбурзі учні відвідали 
різноманітні тренінги. За три дні 
вони встигли поспілкуватися з 
представниками Марокко, Іспанії, 
Німеччини, Франції та Польщі. 
Поїздка у Страсбург дала змогу 
юним школярам зрозуміти проб-
леми українського державного 
устрою.

«Найважливіше, що я поміти-
ла, – це те, що в Європі усе само-
врядування й загалом політика по-

будовані за принципом демократії. 
Там панує мир, влада дослухається 
до людей – це головне, чого бракує, 
на жаль, в Україні», – зізнається 
учасниця конкурсу «Учнівська об-
ласна рада» Катерина Смаль.

Повернувшись додому, учні 
діляться враженнями з одноклас-
никами та тими, хто долучився 
до конкурсу. Цей проект допоміг 
школярам по-іншому подивитися 
на проблеми та шукати шляхи їх 
розв’язання. 

«Такі конкурси потрібно часті-
ше організовувати. Кожен із нас за 
час проведення «Учнівської облас-
ної ради» навчився чогось нового. 
Ми працювали в команді, не боя-
лися висловлювати свої думки. Та 
й загалом отримали багато пози-
тивних емоцій», – зізнається учас-
ник конкурсу «Учнівська обласна 
рада» Богдан Михалін.

Позитивні зміни у навчанні 

та свідомості школярів відміти-
ли і вчителі. Конкурс «Учнівська 
обласна рада» не лише згуртував 
однодумців. Юні волиняни на-
магалися розкрити свої організа-
торські й творчі здібності, набули 
впевненості в ухваленні рішень.

«Це дуже потрібна для дітей 
річ. Вони мають можливість розви-
ватися, пізнавати нові можливості. 
Найголовніше – проводять для 
себе майбутню профорієнтацію. 
Вони визначаються, що їм у житті 
буде потрібно», – каже директор 
ЗОШ №13 Роман Ващук.

Завдяки луцьким школярам і 
їхнім успіхам конкурс швидко на-
був популярності. Тепер його не-
терпеливо чекають інші школярі-
активісти. 

До думок юних депутатів уже 
дослухалися дорослі. Ідею школя-
рів щодо перенесення Центрально-
го ринку вже розглядають у Луць-

кій міській раді. Здобутки юних 
волинян – підтвердження доціль-
ності створення Фондів розвитку 
в навчальних закладах. Саме тоді 
відкриваються нові можливості 
для школярів.

«Не в кожній школі є фонд роз-
витку. В нас його створили вісім 
місяців тому. Завдяки йому та під-
тримці Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» ми змогли відзняти фільм і 
відіслати його на конкурс», – каже 
учень ЗОШ №13, голова Учнівської 
обласної ради Дмитро Романцов.

Цілком імовірно, що вже у на-
ступному складі міської чи облас-
ної ради школярі застосовувати-
муть здобуті знання на практиці. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
і надалі підтримуватиме талано-
витих дітей, адже ініціативна мо-
лодь – запорука успішного розвит-
ку країни.

Людмила ПАСТУШОК

«Дитятко» з генеральним секретарем 
Конгресу Ради Європи Андреасом Кіфером

Попри юний вік, школярі готові змінювати країну

Переможці конкурсу в Раді Європи
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

САМ СОБІ ГОСПОДАР

В УСИЧАХ УТЕПЛИЛИ ШКОЛУ 
ЗАВДЯКИ ІНІЦІАТИВНІЙ ГРОМАДІ 

ЛУЦЬКІ ОСББ ВЗЯЛИ КУРС НА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 

 четвер, 14:30 
 неділя, 12:30
Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС

Якби вчителям Усичівської 
ЗОШ I-II ступенів у 

травні сказали, що за літо 
їм вдасться утеплити фасад 
школи й облаштувати 
внутрішні вбиральні, ніхто 
не повірив би. Однак 
завдяки небайдужій громаді, 
ініціативним батькам та 
вагомій підтримці Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у сільській школі відбулося 
багато позитивних змін. 
Недарма кажуть: у гурті 
робити – як із гори бігти. 
Спільними зусиллями можна 
досягти того, що раніше 
здавалося неможливим. 

– У червні на електронну 
скриньку нашої школи надій-
шов лист від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Нас запрошу-
вали брати участь у їхніх про-
ектах. Оскільки на будівництво 
внутрішніх туалетів кошти виді-
ляли райвідділ освіти та Луцька 
РДА, то за сприяння Фонду ми 
вирішили придбати оргтехніку, 
а саме – проектор, – пояснює за-
ступник директора Усичівської 
ЗОШ I-II cтупенів  Юлія Кондра-
тюк. 

Зауважимо: нещодавно кошта-
ми райвідділу освіти у школі за-
мінили всі вікна. Тому батьки за-
планували влітку відремонтувати 
відкоси та замінити підвіконня. 
Тим часом підрядники розпочали 
«з нуля» будівництво внутрішніх 
вбиралень. Адже у 2016 році на 
Волині налічувалося 67 шкіл без 
таких вигод. На думку голови об-
ласної ради Ігоря Палиці, до по-

Постійне зростання тарифів на 
комунальні послуги, захмарні цифри 
у платіжних квитанціях мотивують 
українців до все більшої економії. Люди 
шукають різні шляхи для того, щоб 
житлові умови стали комфортнішими, 
а плата за цей комфорт була якомога 
меншою. 

Мешканці будинку, що на вулиці Коня-
кіна, 12а в Луцьку, створили ОСББ кілька 
місяців тому. Перше, що зробили, – упоряд-
кували підвали, провели світло, кажуть, ра-
ніше там можна було знімати фільм жахів. 
Наступним важливим кроком стало вста-
новлення теплового лічильника.  

Люди розповідають, що в опалюваль-
ний період у їхніх квартирах було дуже 
гаряче. Зимували фактично з відчиненими 
вікнами. 

«Щойно дізналася, що тарифи зростуть 
удвічі, відразу подумала, що потрібно вста-
новлювати лічильник. Навіщо платити такі 
кошти, якщо можна зекономити?» – заува-
жує голова ОСББ Олена Дікарєва, яка живе 
у будинку з дня здачі його в експлуатацію – 
42 роки.  

Мешканці підтримали голову ОСББ. 
Проте встановити тепловий лічильник сво-

їми силами не мали змоги. Адже квартир 
у будинку небагато – 72. Окрім цього, тут 
проживає чимало одиноких пенсіонерів, 
яким зі своєї мізерної пенсії важко виділи-
ти кошти на непередбачені витрати. ОСББ 
скористалося міською «Програмою капі-
тального ремонту житлового фонду міста 
Луцька на 2015-2019 роки». Згідно з нею, 
ремонтні роботи відбуваються на умовах 
співфінансування: 60% залучається з бю-
джету, решту докладають мешканці. Та на-
віть цих 40% вартості лічильника людям 
було не до снаги самостійно оплатити. По 
допомогу звернулися у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

 «Коли ми створювали ОСББ, звернулися 
в Офіс розвитку кварталу, що на Гордіюк, 37 
у Луцьку. Там дуже приємні та компетентні 
дівчата, пояснили нам усі юридичні нюанси, 
допомогли оформити документи, – при-
гадує Олена Дікарєва. – Коли виникло пи-
тання встановлення лічильника, ми знову 
звернулися в Офіс розвитку кварталу. Нам 
пішли назустріч та посприяли у придбанні 
лічильника».

Опалювальний сезон у будинку на Коня-
кіна, 12а розпочали вже зі встановленим лі-
чильником. Тепер власники квартир будуть 
платити не за відвантажене за нормативами 

тепло (яке на шляху до будинку обігріває ще 
й теплотрасу), а за реально спожите. Таким 
чином жителям багатоповерхівки вдасться 
зекономити близько 30%.

Далі в планах ОСББ – встановлення ві-
кон у місцях загального користування, які 
допоможуть утримати тепло. 

«Шкода, що нас раніше не вчили еконо-
мити. Скільки років ми платили за те, що 
обігрівали вулицю», – каже мешканка бу-
динку Олена Тищенко. 

У рамках програми «Сприяння розвитку 
ОСББ» Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
допомагає власникам багатоквартирних 
будинків об’єднатися та підтримує їх у про-
цесі господарювання. Менеджер з консуль-
таційних послуг Офісу розвитку кварталу 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олеся 
Подольська зауважила, що лучани все часті-
ше звертаються до них по підтримку та до-
помогу в створенні ОСББ. 

«Протягом багатьох років ніхто цими 
будинками не опікувався. Ми намагаємося 
підтримати мешканців у їхніх починаннях, 
у розв’язанні болючих питань. Особливо, 
коли це стосується енергозбереження і в по-
дальшому економії коштів», – резюмувала 
Олеся Подольська.

Ірина ЮЗВА

чатку навчального року їх потріб-
но було облаштувати. Відповідно 
до рішення обласної ради від 14 
липня, місцевим бюджетам було 
спрямовано субвенцію 5 мільйо-
нів 25 тисяч гривень. Луцька рай-
держадміністрація та відділ освіти 
виділили Усичівській школі 450 
тисяч гривень. Саме будівельники 
й порадили утеплити фасад, особ-
ливо – з північного боку. Адже 
навіть після заміни вікон у двох 
класах все ж було сиро і холодно, 
стіни вкривалися цвіллю, взим-
ку доводилося використовувати 
електрообігрівачі. 

– Тому ініціативна група ви-
рішила, що з оргтехнікою ми за-
чекаємо. Зателефонували у пред-
ставництво Фонду, порадилися. 
В Усичі приїхали представники, 

оглянули хід робіт і ухвалили рі-
шення співфінансувати ремонт 
фасаду, – каже Юлія Кондратюк. 

Співпрацю з Фондом позитив-
но сприйняли 90% жителів Усичів. 
До співфінансування долучилися 
навіть ті, у кого в родині немає 
школярів. Здавали, хто скільки 
міг – від 10 до 500 гривень. 

– У селі, як відомо, кожна ко-
пійка на рахунку. Але люди зрозу-
міли: самотужки утеплити школу 
їм буде не до снаги. Тому дружно 
долучилися до проекту, – наголо-
шує Анатолій Карпінський. – Сьо-
годні ми можемо сказати, що ре-
зультати співпраці з Фондом нас 
приємно вразили. Фасад робили 
висококласні спеціалісти – якісно 
і відповідально. Хочу подякувати 
батькам, бо це на їхні плечі лягли 

організаційні роботи. Вони збира-
ли підписи, гроші, купували буд-
матеріали. Одне слово, старалися, 
як для себе. 

Найініціативніші батьки – 
Оксана Пташинська, Віта Некра-
щук та Віта Кухарук – задоволені 
результатами співпраці з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Ка-
жуть, тепер їхні дітки вчаться у 
теплих, світлих та затишних кла-
сах. І зупинятися на цьому проекті 
батьки не збираються. 

Нині в Усичівській школі на-
вчається 70 дітей, та кількість учнів  
постійно зростає. Незважаючи на 
те, що цей освітній заклад – один 
із найменших у Луцькому районі, 
він має чим пишатися. Учні по-
стійно беруть участь у спортивних 
змаганнях, ходять у туристичні 

походи. Привозять заслужені дип-
ломи, грамоти та кубки. За кілька 
років за рахунок призових фон-
дів повністю оновили туристичне 
спорядження. 

– Хочу подякувати вашій ак-
тивній громаді, батькам, які ста-
раються для своїх дітей. Завдяки 
таким, як ви, у держави є майбут-
нє. Бо тільки разом можна щось 
змінити. Звертайтеся, ми завжди 
готові до співпраці. У представ-
ництвах Фонду вам допоможуть 
правильно сформувати та подати 
ідею громади, розробити проект, 
залучити до його втілення фахів-
ців,  – підсумувала керівник пред-
ставництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у Луцькому районі 
Наталія Рубльова.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Голова ОСББ Олена Дікарєва розповідає 
про переваги теплового лічильника

Зустріч працівників Фонду 
та жителів будинку

Тепер у класах буде тепліше
Спільно можна досягнути того, 
що раніше здавалося неможливим
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ ВІД ПРАЦІ ДО СВЯТАВІД ПРАЦІ ДО СВЯТАСело Муравище, що за кілька 
кілометрів від Ківерців, – 

особливе, воно розвивається та 
розростається, має третє місце в 
районі з народжуваності. Тому й 
не дивно, що тут проживає чимало 
багатодітних сімей. Наразі у місцевій 
дев’ятирічці навчається 99 учнів.

ШКОЛА, ЩО МАЄ МАЙБУТНЄ
Місцева школа складається з двох кор-

пусів. Історія будівлі дуже давня. Раніше 
приміщення належали торфобрикетному 
заводу, та ніхто не може сказати точно, 
коли їх побудували. Попри поважний вік, 
школа має гарний вигляд: класи з сучасни-
ми меблями, відремонтовані коридори й 
актовий зал. Єдине, чого тут бракує, – то 
це спортивного залу. 

У 1998 році звістка про муравищен-
ського учителя фізкультури Маркіяна Бу-
рака, який витягнув із крижаної безодні 
трьох учнів, а сам з іще одним школярем 
трагічно загинув, облетіла всю область. 
Тодішні чиновники на знак пам’яті про 
сільського вчителя обіцяли побудувати 
спортзал у школі. Проте уже 18 років 
далі від обіцянок діло не зайшло. Уроки 
фізкультури за погоди у школярів про-
ходять на вулиці, а взимку – в актовому 
залі. Та це не заважає муравищенським 
школярам виборювати перші місця на 
спортивних районних змаганнях.

Василь Панас уже третій рік працює 
директором Муравищенської школи. 
Щоб тримати заклад на належному рівні, 
пан Василь залучає усю можливу допо-
могу. Директор каже: головне – щоб було 
тепло, гарно і чисто. Тоді люди з більшою 
охотою йдуть назустріч та допомагають. 
Він визнає, що під час війни хоч і важко 
знайти гроші, та реально. 

– Є два шляхи: сидіти в кабінеті й 
писати листи на районний відділ освіти, 
якому і так нелегко в теперішній час, або 
ж самому йти і шукати допомогу. Хто 
стукає, тому відчиняють. Якщо мовчать 
за першими, другими, десятими двери-
ма, треба йти в двадцяті, – ділиться ме-

тодами роботи Василь Панас та зауважує, що 
без підтримки колективу нічого не вийшло б.

ЦІНУ ПРАЦІ ЗНАЮТЬ НАВІТЬ 
НАЙМЕНШІ УЧНІ

Святкові заходи, концерти в Муравищен-
ській школі – річ звична. Та щоразу учні й 
учителі зіштовхувалися з однією і тією ж проб-
лемою: стара апаратура псувала якість звуку, а 
інколи й сам концерт. Часто техніку позичали 
в будинку культури, але все-таки хотілося мати 
свою. Тому, коли директор школи запропонував 
учням спробувати самостіно заробити кошти 
на нову апаратуру, ті загорілися ентузіазмом.

Працювали усі. Старшокласники допомага-
ли місцевому лісництву саджати дерева. Мину-
лого навчального року учні посадили 23 тисячі 
саджанців. Долучилися до товаришів і молод-
ші школярі. Діти збирали жолуді та здавали їх 
у лісництво. Частина плодів йшла на насіння, 
решта – на корм для тварин. Так дітям вдалося 
заробити п’ять тисяч гривень. Та цієї суми було 
замало для купівлі нової апаратури. Ініціативна 
група школи на чолі з учителем музики Жан-
ною Мелих звернулася у ківерцівське представ-

ництво Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» із 
проханням допомогти придбати обладнання. І 
ось уже свято Першого дзвінка в школі відбуло-
ся на найвищому рівні, з сучасною апаратурою 
та якісним звуком. 

– Ініціаторами придбання апаратури були 
старшокласники. Вони завжди мріяли, щоб у нас 
була гарна й сучасна музична техніка. Спочат-
ку я не дуже вірила, що з цього щось вийде, але 
діти запалилися ідеєю. Як уперше поїхали садити 
дерева, вони потомилися, адже це не така вже й 
легка праця, – пригадує вчитель музики. – Коли 
дізналися, що у нас буде нова апаратура, їхній ра-
дості не було меж. 

Таким чином школярі не лише залучили до-
даткові кошти у школу, а й поліпшили екологіч-
ну ситуацію регіону. Адже безконтрольне виру-
бування лісу на Волині набуває катастрофічних 
масштабів.

– Перш ніж претендувати на деревину, по-
трібно її посадити. Думаю, дитина в майбутньо-
му буде берегти той ліс, що його власноруч са-
дить, – каже директор школи. – Ніхто не вірив у 
кінцеву мету задуманого, мовляв, не можна пре-
тендувати на щось хороше, якщо в тебе є менше 
грошей. Виявилося – можна. Ці гроші заробили 

діти, і вони мають право ними розпоря-
джатися. Тим більше, що апаратура нам 
справді потрібна.
«ТУТ ВІДЧУВАЄТЬСЯ ДУХ 
СІМ’Ї»

Днями в Муравищенській школі від-
бувся концерт, на який завітала народний 
депутат України, член правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Ірина Кон-
станкевич.

– Дякую, що в невеликому селі Му-
равищі є школа, де не лише дбають про 
технічне забезпечення, а й про оте духов-
не, що має бути в кожного з нас усере-
дині. Сьогодні була нагода переконати-
ся, скільки тут закладено праці, любові, 
турботи. Тому вам хочеться допомагати. 
І хоч шкільний спортзал поки що тільки 
в планах, вірю, що вони неодмінно здій-
сняться, – зазначила депутат.

У залі лунали патріотичні пісні, вір ші, 
гуморески. Школярі не натішаться, адже 
тепер завдяки їхнім старанням звук став 
якіснішим, а концерти – цікавішими.

Керівник східної філії Фонду Ігоря 
Палиці Олександр Мельничук подя-
кував учням і педагогам за свято. Він 
зауважив, що за 2016 рік Фонд разом з 
ініціативними громадами втілив багато 
проектів, спрямованих на розвиток на-
вчальних закладів у селах. Та цей проект 
унікальний. Його особливість полягає 
в тому, що головними ініціаторами ви-
ступили не дорослі, а діти, які власноруч 
заробили частину коштів для того, щоб 
забезпечити якісну організацію свят. 

– Ви особливі, підтримуєте одне од-
ного. У вашій школі по-справжньому 
відчувається дух сім’ї. Ви своїми ручками 
збирали жолуді, садили саджанці, разом з 
педагогами забезпечили собі можливість 
для організацій свят у майбутньому. Три-
майтеся надалі разом, шануйте батьків, 
учителів та любіть Україну, – резюмував 
Олександр Мельничук.

Ірина ЮЗВА

Духовні цінності у Муравищенській 
школі – на першому місці

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ У ГОЛОБАХ ПРИЧЕПУРИЛИ У ГОЛОБАХ ПРИЧЕПУРИЛИ 
МУЗИЧНУ ШКОЛУМУЗИЧНУ ШКОЛУ

Першого рясного снігу не 
злякалися учні та викладачі 
Голобської музичної школи. 
Адже цьогоріч у старому, 
але добротному приміщенні 
відремонтували дах. За 
словами директора школи 
Тетяни Приступи, старенька 
покрівля давно потребувала 
ремонту, однак заплановані  
роботи відкладали ще з 2011 
року. Та коли на базі місцевої 
селищної ради утворили 
об’єднану територіальну 
громаду, ситуація змінилася на 
краще. 

– Проектно-кошторисну до-
кументацію на ремонт покрівлі 
було розроблено п’ять років тому, 
однак усе впиралося у кошти. Ми 
чекали з року в рік, та коли розпо-
чалися військові дії на сході, вза-
галі втратили надію, – пригадує 
Тетяна Приступа. – Кардинальні 
зміни відчули, коли Голоби стали 
центром ОТГ, до складу якої уві-
йшли сім навколишніх  сіл. 

Після ремонту даху столітнє 
приміщення причепурилося, на-
було сучаснішого вигляду. Тож 
учителі та батьки вирішили помі-
няти старі вікна на енергоощадні. 
Адже дерев’яні рами доводилося 
заклеювати на зиму, щоб вони не 
пропускали холоду. Відповідно, 
класи неналежно провітрювалися, 
а це негативно позначалося на збе-
ріганні музичних інструментів.  

– Приміщення, у якому роз-
ташована музична школа, збудо-
вано в 1905 році. Але подивіться, 

як добротно вимощена плиткою 
підлога в актовій залі – за стільки 
часу жодна не відкололася! – каже 
Тетяна Олександрівна. – Будівля 
ніколи не стояла пусткою, з 1973 
року тут діє музична школа. 

Директорка зізнається, що 
взимку у класах було прохолодно. 
А учням треба бувати в школі три-
чотири рази на тиждень до чоти-
рьох годин на день. Тому виріши-
ли взяти участь у проекті Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». На 
умовах співфінансування у школі 
встановили 10 нових вікон. Їхня 
загальна вартість – 23 тисячі 200 
гривень. Внесок батьків – 4 тисячі 
гривень, також вони запланували 
самотужки зробити відкоси й під-

віконня. Голобська селищна рада 
додала 6 тисяч гривень, а Фонд – 
13 200 гривень. 

У музичній школі не натішать-
ся, адже витрати на опалення 
скоротилися на 15%. Відповідно, 
зменшилася сума оплати. У класах 
тепер світло, затишно і тепло. 

За словами директорки, гри 
на музичних інструментах тут на-
вчаються понад 100 діток з Голоб 
та із сіл, що належать до ОТГ. Де-
які дістаються на заняття за сім 
кілометрів. Діють класи з форте-
піано, баяна, акордеона, бандури, 
скрипки, духових інструментів. 
Педагогічний колектив – а це 11 
викладачів – становлять переваж-
но місцеві жителі, які свого часу 

закінчили музичну школу, здобу-
ли фахову освіту й повернулися в 
Голоби на роботу. 

– Наші випускники продовжу-
ють музичну освіту в середніх і ви-
щих спеціалізованих навчальних 
закладах Луцька, Рівного, Львова 
та Києва. Отримавши диплом, де-
які повертаються у рідне селище 
спеціалістами з вищою освітою. Є 
серед наших випускників і народ-
ні артисти України, – пишається 
Тетяна Приступа.  

Викладач сольфеджіо Віктор 
Шиятюк наголошує: всі учні му-
зичної школи здібні, талановиті, 
а головне – наполегливі. Щоправ-
да, грають діти на стареньких ін-
струментах, які відслужили понад 

40 років. Викладачі стараються під-
тримувати їх у гарному стані, ре-
монтувати й настроювати. Однак 
усе ж мріють оновити матеріальну 
базу. Найбільше школі бракує су-
часного музичного обладнання для 
проведення звітних та академічних 
концертів. А ще і діти, і вчителі мрі-
ють, щоб у класах з’явився інтер-
нет. Адже тоді вони зможуть пере-
глядати відеоролики з виступами 
видатних маестро, по крупинках 
навчатися їхньої майстерності.

Це мотивує ініціативних бать-
ків і надалі співпрацювати з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом». 
А поки що виношують ідею на-
ступного проекту. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Неперевершене звучання 
оркестру зачаровує слухачів

Столітнє приміщення 
стало сучаснішим
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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

14
СИЛА ГРОМАДИ

ВРАЖЕННЯ

КАЛЕЙДОСКОП СПОГАДІВ

У САМОВОЛІ – НОВИЙ 
ДИТМАЙДАНЧИК 

Важкі краплі дощу падають на 
спраглу землю, напоюючи ї ї, небо 
доносить до нас свій ніжний шепіт, 
запанував падолист, а зовсім скоро 
останній місяць року заспівуватиме 
довгими ночами, сизими холодами. 
А я все одно повертаюся думками 
до теплої, ласкавої, мрійливої 
пори. Зігрій мене, мій спогаде, бо 
золоточуба вже про себе тихим 
сумом сповістила, навій думки 
минулії про сонце, про ніжнотонну 
блакить, про красу, яка дає снагу 
згадати найкращі дні осені, що є 
другим літом, де кожен листок – 
квітка.

І знову я лину думками до червня – 
ла гідного, щирого, щасливого. Із ним 
пов’язана одна з найважливіших подій у 
моєму житті. Я на власні очі побачила роз-
кішність Карпат і неповторну вроду Буко-
веля. Усе було неначе в казці. Назавжди у 
фотоальбомі мого життя залишаться ці 
незабутні моменти: замилування диво-
вижністю озера Молодості, катання на ве-
ломобілях, проходження смуги перешкод 
в екстрим-парку, міні-гольф, найрізно-
манітніші ігри та квести, велич Говерли, 
що гордо височіє над Україною, ранковий 
туман на горах, захоплива подорож на під-
йомнику.

Я дізналася, що таке справжня дружба, 
стала частиною однієї великої згуртова-

ної сім’ї, хоча нас не поєднували родинні 
зв’язки. Завдяки Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» я та багато ерудованих дітей з 
Волині отримали неймовірну пригоду – 
подорож у табір «Артек-Буковель». Саме 
там я знайшла багато однодумців та рідних 
за духом людей, із якими спілкуюся й доте-
пер. Приємно й радісно стає на душі, коли 
поринаю в ті веселі дні... Здавалося б, зви-
чайна поїздка у звичайний табір. Але ні...

Я щаслива, що змогла побувати у тако-
му чудовому місці, і впевнено можу сказати, 
що завдяки Фонду Ігоря Палиці мрії збува-
ються! Велике і сердечне спасибі вам!!!

Вікторія ПАНАСЮК, 
учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступеня

 с. Одеради Луцького району

Самоволя – невеличке 
село в Іваничівському 

районі, де проживають до 
півтисячі людей. Зауважимо, 
що назва населеного 
пункту цілком відповідає 
характеру його жителів. 
Цілеспрямовані й ініціативні 
люди не чекають милості 
від держави, а самі дбають 
про добробут села. Активно 
беруть участь у різноманітних 
проектах, що передбачають 
співфінансування громади. Бо 
переконалися: односельчани 
бережливіше ставляться до 
майна, у яке вкладено їхні 
гроші. 

Минулого тижня в Самоволі 
усією громадою святкували від-
криття сучасного дитячого май-
данчика. На урочистій лінійці 
були присутні вихованці дитсадка 
й початкової школи, вихователі, 
вчителі, батьки, представники 
влади. Усі вони дякували Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
реалізацію проекту «Майданчик 
для малечі».

– Ми писали два проекти. Один 
подали у Фонд нардепа нашого 
округу, але отримали відмову. Дру-
гий завезли в Іваничівське пред-
ставництво Фонду Ігоря Палиці. 
Там нас обнадіяли: мовляв, якщо 
громада докладе відповідну суму, 
майданчик буде, – каже Галина 
Лойко, голова ініціативної групи 
батьків.

За словами Людмили Косик, 
директора місцевого НВК «ДНЗ-
ЗОШ I ступеня», ще кілька років 
тому перед вікнами освітнього 
закладу росли бур’яни. На бать-
ківських зборах вирішили, що на 
території треба зробити газон і 
змайстру вати власноруч кілька 
конструкцій зі старих шин. Од-
нак із часом активна громада ви-
рішила, що їхні дітки заслуговують 
на те, щоб бавитися на сучасному 
яскравому майданчику.

Керівник Іваничівського пред-
ставництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Петро Кислий від-
значає неабияку активність і згур-
тованість сільської громади: «Жи-
телі Самоволі чітко розуміли, чого 
хочуть, а тому працювати з ними 
було легко. Швидко підготували 
пакет документів. Самі дзвонили 
до постачальника і навіть підга-
няли».

Загальна вартість проекту – 39 
тисяч гривень. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» профінансував 30 

тисяч гривень, решта 9 тисяч – вне-
сок громади. Коштами долучилася 
і Павлівська сільська рада, до якої 
входить Самоволя. 

– Прикро, що держава не по-

вертається обличчям до таких 
невеличких сіл, як Самоволя. 
Причина на поверхні – політики 
вважають, що тут мало електора-
ту. Тільки Фонд Ігоря Палиці від-

гукнувся на ініціативу громади, не 
дивлячись, що тут небагато жите-
лів. Водночас у селі є прекрасний 
навчально-виховний комплекс – 
садок і школа. Для діток такі май-

данчики потрібні. Адже рух – це 
життя. Тому представники на-
шої фракції «УКРОП» у районній 
раді неодноразово виїжджали і 
сприяли громаді, підказували, як 
писати такі проекти, – зазначив 
Сергій Недбайло, депутат Івани-
чівської районної ради від фракції 
«УКРОП».

Відтепер 17 вихованців дитса-
дочка та 14 учнів початкової школи 
не лише на перервах та після уро-
ків бавляться на майданчику, а й 
приходять сюди у вихідні. Третьо-
класниці Марті Кузнець дуже по-
добається машинка і гірка. Чоти-
рирічний Павло Мазурок любить 
гратися у хатці. Миколка Костю-
ченко залюбки катається на кару-
селях, а Улянка Сорока вподобала 
гойдалку. 

– Ви бачите, які дітки задово-
лені. Ми не можемо втримати їх у 
приміщенні. І це добре, бо рухливі 
ігри розвивають спритність. У ви-
хідні малюки будуть приходити 
сюди з мамами чи бабусями гуля-
ти, закритим майданчик не буде. 
Бо тут вкладена гривня кожного 
жителя села. Сім років садочок був 
закритим. У 2004 році його відкри-
ли, зусиллями громади навели по-
рядок. А коли в Іваничах з’явилося 
представництво Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», ми зрозуміли, 
що є кому нам допомогти, є до кого 
звернутися. 40 тисяч гривень для 
нашого маленького села – нере-
альна сума. А спільними зусилля-
ми ми отримали результат, – каже 
Людмила Косик.

У родині Олени Сороки двоє 
діток ходять у садочок. Тому до-
рослі активно підтримали іні-
ціативу громади й долучилися 
коштами. Молода мама Олеся Де-
рибага наголошує: майданчик по-
трібен насамперед громаді. У селі 
багато молоді, отже, кількість ма-
люків із кожним роком буде збіль-
шуватися. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Слова подяки від вихованців дитсадка і школи

Довгождане відкриття майданчика

Діткам дуже подобаються нові каруселі та гойдалки

Вікторія Панасюк
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