
Різне4

Зі святом 
останнього 

дзвоника

Видання
Білівської

сільської ради

№2,
Травень 2013р.

Дорогі учні, випускники 
Білівської ЗОШ І-ІІІ ступенів! 
Сердечно вітаю вас зі святом остан-
нього дзвоника, що ознаменовує ве-
селу пору канікул та відкриває дорогу 
в незвіданий світ самостійності та 
зрілості.

Нашим юним друзям - школярам 
бажаю продуктивно відпочити, на-
братися яскравих незабутніх вражень, 
духовних і фізичних сил перед почат-
ком нового етапу навчання.

Від імені Білівської сільської ради  висловлюю глибоку вдячність 
усім педагогам с.Біла. Силою вашої думки та теплом душі твориться 
майбутнє країни.

Щиро бажаю випускникам Білівської ЗОШ І-ІІІ ступенів знайти 
свою життєву стежину, а головне - стати гідними громадянами нашої 
держави. Адже саме від ваших ідей, творчості думки, працьовитості 
залежить майбутнє України, рідного краю. Щасливої життєвої долі 
вам та вагомих успіхів!

Зі святом вас, дорогі друзі!
Володимир Шматько,

Білівський сільський голова
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Приватні оголошення!

Вітаємо!

Вітаємо з народженням 

Продається кобила карої масті. Вік – шість років. Спокійна. Ціна договірна.  Тел. 096 445 03 09.
***

Візьму на роботу комбайнера з практичним досвідом на комбайн John Deere (Джон Дір). Тел. 096 039 73 84.

У квітні та до 25 травня 2013 року включ-
но у с. Біла народилося четверо дітей: Сашко 
Пиптик, Олежко Трендовацький, Дениско Гевко та Настуня 
Хім’як. 

Білівська сільська рада щиро вітає з народженням нових бі-
лівчан, а також їхніх батьків та родину. Бажаємо здоров’я, щастя, 
радості й достатку.

Педагогічний колектив, працівники 
Білівської ЗОШ I-III ст., батьківський 
комітет щиро вітають директора школи
Юрія Михайловича Ярового з Днем 
народження!

 Напевно, слів таких ніхто ще й не придумав,
 Щоб в них вмістити все про Вас:
 Ви – порядність, доброта і скромність,
 Ми дуже цінуємо й любимо Вас.
 Живіть у злагоді, здорв ,ї та любові
 І якнайдовше радуйте нас!

 
У період від 30.03.2013 по 25.05.2013 

року у селі Біла відійшли у вічність:

Запотічна Ганна Михайлівна,
Ковальчук Любов Василівна,
Кульба Богдан Петрович,
Іваник Леонід Михайлович,
Баліцький Збих Володимирович, 
Пастернак Варвара Петрівна,
Холоднюк Парасковія Кирилівна.

 
Білівська сільська рада висловлює спів-
чуття рідним та близькими покійних.

Вічна їм пам’ять. 

Співчуття

24-25 травня у всіх навчальних 
закладах України урочисто відго-
моніло свято останнього дзвоника. 
Відбулося воно й у нашій Білівській 
ЗОШ I-III ступенів, де навчаються 
більше 180 учнів.

На шкільному подвір’ї зібрали-
ся не лише учнівська молодь, а й їхні 
вчителі, батьки, гості та запрошені. 
Зокрема почесними гостями свя-
та стали колишній директор школи 
Марія Федорович, настоятель храму 
Різдва Пресвятої Богородиці, прото-
ієрей о. Богдан Верхомій, Білівський 
сільський голова Володимир 
Шматько, начальник відділу еко-
номіки Чортківської РДА Галина 
Мостовик та інші.

Урочисте дійство відкрив дирек-
тор школи Юрій Яровий. Далі були 
виступи-побажання гостей, вчителів, 
випускників (їх цього річ десятеро), 
невеличкий імпровізований концерт, 
вручення похвальних грамот і, без-
умовно, останній шкільний вальс.

Для випускників 9-го та 11-го кла-
сів попереду ще екзамени, а ось для 
інших школярів настала радісна пора 
– канікули. Щастя, радості, здоров’я, 
бадьорості та успіхів, дорогі наші 
діти!

Продовження на стор. 4

Гроші на будматеріали, авто (нові та б/в), с/г техніка,ремонт 
та інші потреби за найкращими умовами до 25 років під 0% 
річних. м. Тернопіль. тел. 0352 42 65 61, 097 018 13 54

Редакція газети «Білівський часопис» висловлює щиру по-
дяку о. Володимиру Заболотному, пароху Церкви Воздвиження 
Чесного Хреста УГКЦ, протосинкелу Бучацької Єпархії УГКЦ 
за благородний вчинок – першу пожертву на розвиток газети.

Благаємо Всевишнього дарувати Вам, вельмишановний отче 
Володимире, міцне здоров’я, мир та злагоду, наснагу та успіхи на 
духовній ниві. Нехай Господь Бог віддячить Вам сторицею.

Подяка

Лауреати районного конкурсу 
«Людина року» з Білої

23 травня у районному будинку 
культури ім. К. Рубчакової відбуло-
ся дійство, організоване відділом 
культури, туризму, національностей 
та релігій Чортківської РДА, з наго-
родження наших краян дипломами 
«Людина року у галузі культури» у 
різних номінаціях. Загалом було на-
городжено 25 осіб з Чортківського 
району. Найприємніше, що до чис-

ла лауреатів увійшли двоє білівчан. 
Зокрема це Віталій Криса та Марта 
Заболотна. Віталій отримав почесну 
нагороду у номінації «Кращий буди-
нок культури», а Марта Заболотна, 
яка навчається у 9-му класі гімназії ім. 
М. Шашкевича – «Кращий читач».

Крім дипломів, нагороджені отрима-
ли статуетки, цінні подарунки, квіти та 
щедрі оплески присутніх у залі глядачів.

Редакція газети «Білівський часо-
пис» приєднується до вітань нашим 
землякам, бажає їм успіхів, натхнення 
та усіх благ.



Виховання і навчання дитини починається від 
її народження. Якою вона виросте, значною 
мірою залежить від її батьків. Вони в родині 
мають виконувати функції педагога: освітню 
(передача життєво значущої інформації), ви-
ховну (засвоєння норм життя в людському 
суспільстві), розвивальну (підвищення індиві-
дуального потенціалу).
Вступ до школи — переломний момент у 
житті дитини. Він пов’язаний з новим типом 
стосунків з оточенням (ровесники й дорос-
лі), новим видом основної діяльності (навчан-
ня, а не гри). У житті дитини змінюється все: 
обов’язки, оточення, режим. Це «кризовий 
період» у житті дитини, і ця «криза» вияв-
ляється у тому, що свої ігрові потреби дитина 
має задовольняти навчальними способами. 
Процес адаптації до шкільного життя у дітей 
триває по-різному — від 2-х тижнів до 3-х мі-
сяців (залежно від рівня їх готовності до шко-
ли, психологічних та фізіологічних особливос-
тей і стану здоров’я). Вирішальну роль тут ві-
діграє сформований у дошкільному віці рівень 
готовності до школи або шкільної зрілості.
Шановні батьки! 

—  Любіть дитину. Не забувайте про тілесний 
контакт з дитиною, знаходьте радість у спілку-
ванні з дітьми. Дайте дитині місце у сім’ї.
— Розмовляйте з дитиною, розвивайте її мову. 
Цікавтеся справами й проблемами дитини.
— Дозволяйте дитині малювати, розфарбову-
вати, вирізати, наклеювати, ліпити.
— Надавайте перевагу повноцінному харчу-
ванню дитини, а не розкішному одягу.
— Обмежте перегляд телепередач та ігор на 
комп’ютері до 30 хвилин.
— Привчайте дітей до самообслуговування, 
формуйте трудові навички.
Пам’ятайте, що діти — це прості продовжува-
чі наших особистих умінь і здібностей. Кожна 
дитина має право на власний вияв своїх потен-
ційних можливостей та на власну думку.
Дорогі діти!
Школа любить, чекає і запрошує вас у світлі, 
просторі класи, де ви навчитеся читати, писа-
ти, лічити — пізнавати цей цікавий світ.

Петро Чуба,
вчитель вищої категорії

Білівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
На світлині: вчитель Петро Чуба разом зі своїми  учнями -четвертокласниками 

в день свята останього дзвоника

Дивишся на всі ці циркові вистави чи то 
під куполом парламенту, чи під відкритим не-
бом і мимоволі приходиш до невтішного ви-
сновку, що з того роя не буде ні фіга. Бо немає 
у нашої опозиції ні зцементованої єдності, ні 
визначеного лідера, ні конкретної програми. 
Є слова, на жаль, порожні, мітингова ейфо-
рія, гасла та заклики на кшталт «банду геть», 
«Юлі - волю» і крапка. Натомість ніхто з 
партійних вождів не переймається пошуками 
шляхів виходу з економічної кризи, подолан-
ням безробіття, корупції, лихварства та інших 
негативних явищ у суспільстві. Принаймні, я 
не чув жодного виступу-пропозиції як, ска-
жімо, підвищити економічні показники у дер-
жаві, що зумовить зростання добробуту гро-
мадян; як ефективніше наповнити бюджет; як 
вирішити кричущі проблеми у різних сферах 
нашого з вами життя тощо. Надважливі питан-
ня народногосподарського комплексу чомусь 
делікатно оминаються. Зате більш ніж досить 
критиканства, поверхневих, неаргументова-
них звинувачень «злочинної влади» і… без-
порадності у боротьбі з нею.

Звісно, будь-яку владу треба і потрібно 
критикувати, а тим паче теперішню, яка від-
городилася від свого народу високими му-
рами «Межигір’я» та армією охоронців. 
Найперше, треба наполегливо питати цю вла-
ду за попередні обіцянки щодо «покращення 

життя вже сьогодні» та за дії старих консер-
ваторів від гори до низу, які навчилися добре 
красти і брехати. Але для цього щоби з цієї 
критики був якийсь толк ще мало полум’яних 
промов на мітингах Яценюка, Тягнибока та 
Кличка. Необхідний народний здвиг, всеза-
гальний протест, яко це спостерігалося у 2004 
році. Як не прикро, але суперечливі, оманли-
ві вчинки тодішніх улюбленців мас викликали 
апатію й розчарування в українців, і закликати 
їх повторно на барикади тепер є доволі про-
блематично. З політичної арени фактично 
зійшов помаранчевий лідер Віктор Ющенко. 
У в’язниці знаходиться Юлія Тимошенко. Не 
багатолюдні демонстрації на підтримку Юлії 
Володимирівни під час суду над нею засвід-
чили, що розчарування пустило таки глибокі 
корені. І викорчувати його зможе тепер лише 
новий, незаангажований, молодий рух, що що-
йно зароджується в Україні.

Хто уважно слідкує за новинами у мережі 
Інтернет, той, сподіваюся, встиг прочитати 
на одному із сайтів повідомлення, що 23 квіт-
ня 2013 року в Києві відбулася презентація 
ініціативи створення об’єднання» СИЛА 
ЛЮДЕЙ». Його ініціатори, а це 25 представ-
ників малого та середнього бізнесу, громад-
ських діячів та депутатів місцевих рад наго-
лошують, що об’єднання «СИЛА ЛЮДЕЙ» 
стане основою для формування потужної но-

вітньої політичної сили, яка буде принципово 
іншою, позаяк ні помаранчеві, ні біло-голубі не 
змінили країну, оскільки боролися і борються 
за владу, а не за справжні перетворення. Хіба 
це не так?

Знаковим, як на мене, є початок політичної 
люстрації в Україні. Зокрема ініціатори ви-
щезазначеного об’єднання обіцяють почати 
люстрацію з себе. Себто членами об’єднання 
«СИЛА ЛЮДЕЙ» не стануть політики, які 
були народними депутатами України, урядов-
цями, обіймали посади президентів України, 
голів ОДА, генеральних прокурорів, суддів 
Конституційного суду, починаючи з 2004 
року. Загалом, це справедливо, бо ці особи, 
перебуваючи при владі, давно могли змінити 
країну на краще, але так цього й не зробили. 
І абсолютно правду кажуть учасники квітне-
вого дійства в Києві: «Не змінили тому, бо їх 
все задовольняло. Бідними українцями про-
стіше керувати, ламати їх, нагинати. Вся діюча 
політична система формується за принципом 
«свій-чужий». Політика стала засобом швид-
кого збагачення. Ми вважаємо, що політиками 
мають бути захисники людей, а не бізнесмени 
– захисники власного капіталу. А учасниками 
політичного процесу – громадяни».

Доброю ознакою є і те, що засновники 
об’єднання запрошують до своєї команди 
тих, кому близькі їхні цінності та принципи, 
а саме – гідність,свобода, відповідальність, 
справедливість, відкритість, дієвість, солі-
дарність, конкурентність та добробут. Однак 
об’єднуватися вони будуть тільки з тими, хто 

хоче змінити державу, а не дорватися до влади.
Серед ініціаторів – представники з 

усіх регіонів України. Всі вони мають до-
свід політичної, або громадської діяльності. 
Наймолодшому учаснику 23, а найстаршому 
– 50 років. І найприємніше, що до їх числа вхо-
дить Володимир Шматько, сільський голова с. 
Біле, який, ймовірно, очолить Тернопільську 
обласну організацію майбутньої політичної 
партії «СИЛА ЛЮДЕЙ».

Ось такі, як мовиться, пироги. Ми не ма-
ємо наміру посилено рекламувати політичну 
партію, об’єднання чи будь-яку іншу організа-
цію з огляду на низку чинників. Але у даному 
випадку  виносимо цей матеріал на шпальта 
газети хоча б з тої причини, що добре зна-
ємо хист, здібності та напористість у справах 
одного з натхненників «СИЛИ ЛЮДЕЙ» 
Володимира Шматька. Якщо серед його одно-
думців є більшість з такими задатками, то, без-
умовно, успіх партії забезпечено. Люди просто 
втомилися від бездарних політиків, від їхніх 
прикрашених програм написаних лише під 
вибори, від чергових проектів на замовлення 
олігархів. Цілком реальним є те, що коли на 
зміну товстосумам, зрадянщиним партномен-
клатурникам та бюрократам прийдуть молоді 
особи із сучасним мисленням, плануванням, 
кругозором та знаннями Україна дійсно увійде 
в епоху розвитку і процвітання. Я особисто у 
це вірю і, гадаю, що ви, шановні читачі, вірите 
у це теж.

Михайло Опиханий

Проти «СИЛИ ЛЮДЕЙ» — ВЛАДА БЕЗСИЛА!

12 квітня 2013 року відбулася чергова 28-
ма сесія Білівської сільської ради. На обгово-
рення депутатського корпусу було винесено 
сім питань порядку денного. Зокрема йшлося 
про внесення змін до рішення сесії сільської 
ради №500 від 29 грудня 2012 року «Про сіль-
ський бюджет на 2013 рік»; про взяття на ба-
ланс не витребуваних земельних ділянок, час-
ток (паїв) та укладення договорів управління 
спадщиною не успадкованими, не витребува-
ними земельними ділянками, частками(паями) 
між Білівською сільською радою, ТзОВ «Нива 
Біла» та ПАП «Дзвін»; про надання дозволу 
на розроблення технічної документації з нор-
мативної оцінки земель села Біла; розгляд заяв 
громадян; земельні та інші питання, що вхо-
дять до компетенції ради.

Розглянувши пропозиції сільського го-
лови Володимира Шматька, висновки та ре-
комендації постійних депутатських комісій 
сільської ради, заслухавши виступи депутатів 
від сільської громади, керуючись чинним за-
конодавством України Білівська сільська рада 
вирішила: внести зміни до рішення сесії сіль-
ської ради №500 від 29 грудня 2012 року «Про 
сільський бюджет на 2013 рік»; заборонити 
ТзОВ «Нива Біла» та ПАП «Дзвін» видавати 
орендну плату за користування не витребува-
ними земельними ділянками, частками(паями) 
громадянам до прийняття спадщини після 
смерті родичів; провести нормативну грошову 
оцінку земель села Біла Чортківського району; 
затвердити акт обстеження земельних ділянок 
зі встановлення факту користування земельни-
ми ділянками гр. М. Д. Садовськими та інше.

Чи не найбільше дискусій викликало на 
сесії друге питання порядку денного, що 
стосується не успадкованих паїв, власники 
яких померли. Додатковою підставою для 
його розгляду стало Подання прокурора 

Чортківського району, старшого радника юс-
тиції Б. В. Іжука до сесії Білівської сільської 
ради від 01 квітня 2013 року. У прокурорсько-
му поданні йдеться, що на території Білівської 
сільської ради, відповідно до інформації відді-
лу Держземагенства у Чортківському районі, 
є 70 не успадкованих паїв загальною площею 
327,52 гектари спадкоємці яких не подава-
ли заяв про прийняття спадщини. Посадові 
особи сільської ради зобов’язані вжити всіх 
заходів щодо охорони спадкового майна та 
розпорядження не успадкованими паями, 
власники яких померли, а також передати їх 

у користування на основі договорів оренди 
чи управління спадщиною. Далі прокурор 
зазначає, що орендна плата за користування 
такими частками має надходити до органу міс-
цевого самоврядування чи органу виконавчої 
влади і не підлягає поверненню його власни-
кові, оскільки орендодавцем виступила рада 
чи адміністрація, яка відповідно до договору 
і є отримувачем орендної плати. До власнос-
ті територіальної громади відходить також й 
відумерла спадщина, тобто паї та інше майно 
власники яких померли і не мають спадкоєм-
ців.

З цього приводу сесія сільської ради при-
йняла ще рішення зобов’язати сільських депу-
татів проводити роз’яснювальну роботу серед 
населення, адже трапляються випадки, коли зе-
мельні ділянки(паї) не переоформлені більше 
ніж 10 років після смерті їх власників.

У засіданні сесії Білівської сільської ради 
брали участь місцеві священики отці Богдан 
Верхомій, Володимир Заболотний та представ-
ник ПАП «Дзвін».

Про перебіг чергової сесії, що відбудеться 
30 травня, ми розповімо вам у наступному чис-
лі газети.

Актуальні питання села
Із сесійної зали

Як відомо, Державну міграційну служ-
бу України було створено у грудні 2010 року 
Указом Президента України на базі державно-
го департаменту у справах громадян, іммігра-
ції та реєстрації фізичних осіб МВС України 
(ВГІРФО). Відповідно до ДМС перейшли 
функції попередника, зокрема такі як реєстра-
ція та зняття з реєстрації місця проживання 
особи.

Реєстрація, зняття з реєстрації місця про-
живання/перебування здійснюється управлін-
нями, відділами (секторами) Державної мігра-
ційної служби України (далі – ДМС України) 
у районах, районах у містах, містах обласного, 
республіканського ( АР Крим) значення у день 
подання особою документів. Реєстрація місця 
проживання особи може бути здійснена з од-
ночасним зняттям з реєстрації попереднього 
місця проживання.

Крім того, до Чортківського районного 
сектору УДМС України в Тернопільській об-
ласті перейшли такі функції як: видача паспор-

та громадянина України для виїзду за кордон; 
видача проїзного документа дитині; оформ-
лення та видача запрошень іноземцям та осо-
бам без громадянства на отримання візових 
документів для в’їзду в Україну; продовження 
терміну перебування в Україні іноземців та 
осіб без громадянства; оформлення дозволу 
на імміграцію та громадянства України.

Перелік платних послуг, які надаються 
Чортківським районним сектором та розміри 
оплати за їх надання врегульовані Постановою 
Кабінету Міністрів України %795 ( у редакції 
постанови КМУ %1098-2011 року).

До повноважень районного сектору також 
перейшла функція складання адміністратив-
них протоколів та накладання адміністратив-
них стягнень за порушення ст. 197-199 (про-
живання без паспорта, умисне зіпсування 
паспорта, допущення проживання без паспор-
та) ч. 1 ст. 203, 204, 205, 206 (порушення іно-
земцями та особами без громадянства правил 
перебування в Україні, порушення порядку 

працевлаштування, прийняття на навчання, 
надання житла іноземцям, невжиття заходів до 
забезпечення своєчасної реєстрації іноземців 
та осіб без громадянства, порушення порядку 
надання іноземцям транспортних засобів та 
інших послуг.

З метою спрощення процедури реєстра-
ції/зняття з реєстрації місця проживання 
жителів району Чортківським районним сек-
тором за сприяння райдержадміністрації та 
районної ради було проведено нараду з сіль-
ськими головами та секретарями сільських рад 
щодо порядку реєстрації громадян та необ-
хідності подання документів (доручень, заяв, 
погоджень) на реєстрацію місця проживання 
малолітніх дітей, проживання батьків за різни-
ми адресами, необхідності згоди власників та 
співвласників житла на реєстрацію місця про-
живання.

Графік прийому громадян Чортківським 
районним сектором: вівторок – 09.00-
18.00 год., середа – 09.00-19.00, п’ятниця 

– 09.00- 19.00, субота – 09.00-13.00 год. 
Неприймальний день – четвер. Неділя, по-
неділок – вихідні. Телефон для довідок – 
2-32-28.

На виконання Закону України « Про 
засади запобігання і протидії корупції» 
Чортківський районний сектор УДМС 
України в Тернопільській області, з метою 
систематичного отримання від громадян, 
підприємств, установ та організацій ін-
формації про корупційні діяння та інші 
правопорушення, пов’язані з виконанням 
службових обов’язків вчинені посадовими 
особами Державної міграційної служби 
України, повідомляє канали зв’язку сек-
тору боротьби з корупцією Державної мі-
граційної служби України: (044)278-35-94, 
(0352)27-17-12.

 Ілір’ян Сваричевський,
завідувач Чортківським районним сектором УДМС 

Українив Тернопільській області

Інформує Державна міграційна служба 
України
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Відверто про головне

Кому з українців не набридла вже політика, а точніше, вітчизняні політики у яких є головна 
мета – здобуття влади? Різні акції, блокування трибуни Верховної Ради України, бійки та 
сварки, непорозуміння та безкомпромісність є тому яскравим підтвердженням. 

А скільки інших перемог було в історії на-
шої держави? Місяць травень асоціюється, за-
звичай, з перемогою у Другій світовій війні, 
вшануванням репресованих, які силою духу 
і любові до рідної землі перемогли тоталітар-
ний режим; героїв України, які у визвольних 
змаганнях, жертвуючи своїм життям, бороли-
ся з ненависними окупантами; українськими 
матерями, які, незважаючи на жодні життєві 
обставини, творили і творять подвиг, наро-
джуючи майбутнє України.

Всі ці перемоги натхненні перемогою 
Христа!

У лісі, між селами Сосулівка і Росохач, є 
могила воякам УПА, які під проводом хорун-
жого «Крука» загинули, прикриваючи відхід 
командира «Бистрого», 7 травня 1945 року. 
Після поминальної панахиди, відправленої 
цього року, односельці хорунжого «Крука» 
із села Мечищів Бережанського району в своїх 
виступах згадували, що у загиблих хлопців-по-
встанців при собі були Паски. Мене зацікавив 
цей факт, і, переглянувши Пасхалію двадцято-
го століття, виявилося, що Великдень у 1945 
році був 6 травня. Отже 8 травня, власне коли 
закінчилася Друга світова війна, тривав третій 

день Великодніх свят. Фактично одна з най-
більших, найкровопролитніших у світовій іс-
торії воєн закінчилася на Великдень. Дивно, 
чому про це ніхто і ніколи не говорив?

Без Христа немає перемоги. І це істина. 
Христова перемога – це перемога добра над 
злом, любові над ненавистю.

Кожний з нас може стати переможцем. 
Поборімо свої немочі. Маймо при собі завжди 
«духовну пасочку», яка додасть нам сил у по-
всякденній боротьбі з гріхом.

З Христом все можливе! Христос воскрес!

о. Володимир Заболотний,
парох Церкви Воздвиження Чесного Хреста 

УГКЦ, протосинкел Бучацької Єпархії УГКЦ

Без Христа не було б перемог
Свічадо духовності

«Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував», - 
цей гімн Божої перемоги велично звучить сьогодні по всій українській землі.

Коментар фахівця

Дай руку, першокласнику
Слово вчителя


