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З метою обміну досвідом і підвищення фахового рівня 
сільських бібліотекарів області, налагодження партнер-
ства між бібліотеками Чернігівщини за ініціативи Пре-
зидії Чернігівського обласного відділення Української 
бібліотечної асоціації у партнерстві з Чернігівською об-
ласною універсальною науковою бібліотекою ім. В. Г. 

Короленка 4 липня на базі Замглайської селищної бібліо-
теки – переможниці конкурсу "Краща бібліотека року" – 
2017 –   відбувся  круглий стіл «Я пропоную свій досвід». 
 Урочиста зустріч учасників круглого столу відбулася 
біля святково прикрашеної бібліотеки, котра знаходить-
ся у приміщенні дитячого садочка. За давньою українсь-
кою традицією дорогих гостей з короваєм на вишитому 
рушнику зустріла завідуюча Замглайською селищною 
бібліотекою Наталія Пужанська. Гостей привітали читачі 
бібліотеки. Ярослава Данильченко  виконала пісню «А 
ми просто зачитались», а вихованці дитячого садочка 
«Малятко»  подарували запальний «Танок з книгами». 
Далі з вітальним словом до учасників заходу звернули-
ся замглайський селищний голова Олександр Красківсь-
кий, начальник відділу культури і туризму райдержад-
міністрації Іван Атрощенко, голова обласного відділення 
української бібліотечної асоціації Інна Аліференко та ди-
ректор Ріпкинської районної бібліотеки для дорослих  На-
талія Лук'яшко.Цьогорічними учасниками круглого столу 
стали справжні фахівці бібліотечної справи із сільських 
бібліотек області: Бахмацька та Красилівська бібліоте-
ки-філії Бахмацької ЦБС; Воловицька, Плисківська та Хо-
рошеозерська сільські бібліотеки-філії Борзнянської ЦБС; 
Невклянська сільська бібліотека-філія Городнянської 
ЦБС; Монастирищенська та Заудайська сільські бібліоте-
ки-філії Ічнянської ЦБС; Кіптівська публічна бібліотека; 

Холминська бібліотека-філія Корюківської ЦБС; Об'єднан-
ська сільська бібліотека-філія Новгород-Сіверської ЦБС; 
Володьководівицька бібліотека-філія №1 Носівської пу-
блічної бібліотеки; Іванівська бібліотека-філія Семенівсь-
кої ЦБС, Тихоновицька бібліотека-філія Сновської ЦБС, 
а бібліотечні заклади Ріпкинського району представляли 

завідуючі Олешнянською та Вербицькою бібліотеками.
Перед початком круглого столу господиня закладу про-
вела для гостей екскурсію  бібліотекою. Цікаву і змістов-
ну розповідь про селище Замглай підготував селишний  
голова   Олександр Красківський, який розповів про 
життя громади, відповів на запитання, що виникали в 
гостей, та продемонстрував документальний фільм про 
Замглай, який протягом десятиліть знімав один з його 
мешканців.Своїми враженнями та емоціями від навчаль-
ного візиту до Польщі, який здійснила делегація від Чер-
нігівської області у червні цього  року, поділилася автор 
цих рядків. Далі почалася плідна робота круглого столу, 
де кожна з учасниць поділилася досвідом, розповіла про 
родзинку своєї бібліотеки.
 Хоча запланованого часу виявилося дуже мало, адже 
кожній з учасниць було про що розповісти, всі залиши-
лися задоволені роботою.
  Наступним етапом у плані робочої поїздки було відвідан-
ня музею - садиби  відомої української просвітительки, 
педагога та громадської діячки Софії Русової, що знахо-
диться в Олешні. Попри дощ, всі отримали велике задо-
волення від подорожі та змістовної екскурсії.

Наталія ЛУК'ЯШКО,
директор районної бібліотеки для дорослих

       Бібліотекарі області обмінювалися 
                  досвідом на базі кращої 
                  бібліотеки - Замглайської

     16 липня – День бухгалтера
    Шановні бухгалтери 
           Ріпкинщини!
 Щиро  вітаємо вас із професійним святом.
     День бухгалтера відзначається для того, щоб підкреслити 
надзвичайно важливу роль вашої професії у сучасному суспіль-
стві. 
     Без вашої наполегливої щоденної праці, міцних професійних 
знань не може успішно функціонувати жодна сфера народно-
го господарства нашого краю. Для вас характерне органічне 
поєднання багаторічного досвіду та сучасних форм і методів 
роботи, відданість обраному фаху, суворий фінансовий кон-
троль, велика працездатність та витримка.
     Сучасний бухгалтер – це кваліфікований спеціаліст у галузі 
статистики, фінансів та кредиту, організації, планування і еко-
номіки конкретної галузі господарства, здійснення бухгалтер-
ського обліку. А тому саме на плечі бухгалтера лягає особлива 
відповідальність. Впевнені, що Ріпкинщина багата компетент-
ними фахівцями в цій галузі. І саме вони докладають максимум 
зусиль, аби економічний потенціал району зростав та міцнів.
     З нагоди професійного свята бажаємо вам міцного здоров’я, 
професійних здобутків, наснаги та реалізації особистих планів. 
Нехай у ваших домівках завжди панують мир, любов, злагода 
та порозуміння.

    
    
  

Голова районної
державної адміністрації 
Борис МЕЛАШЕНКО 

Голова районної 
ради
Роман ШУПЕЛЬ

          Прогноз погоди в Ріпках
13 липня (пт) +20 +29, можливий дощ
14 липня (сб) +19 +28
15 липня (нд) +18 +28
16 липня (пн) +18 +27, можливий дощ
17 липня (вт) +17 +27, можливий дощ
18 липня (ср) +17 +27
19 липня (чт) +19+29
20 липня (пт) +19+29

Читайте у сьогоднішньому номері:
- Бібліотекарі області – за «круглим столом» у Замглаї – 1 
стор.
- Знайомтесь: лікарі, яких ви можете обрати для себе – 2 стор.
- Стан санепідситуації в районі у ІІ кварталі;
 Проблеми водойм обговорили у Любечі – 3 стор.
- Нова українська школа: перспективи розвитку – 4 стор.
- Замість аналогового телебачення – цифрове: що треба 
знати? -6 стор
- Гороскоп на тиждень - 8 стор.

                          Вітаємо!
За сумлінну працю в системі споживчої кооперації та з 
нагоди Міжнародного дня кооперації Почесною грамо-
тою районної державної адміністрації нагороджено:
Шевчук Олену Володимирівну – директора підприєм-
ства Ріпкинської райспоживспілки «Коопунівермаг»;
Джолу Ірину Михайлівну – бухгалтера Ріпкинської рай-
споживспілки. 

6-8 липня на Голубих озерах поблизу села Олешня про-
ходив сьомий Міжнародний фестиваль авторської пісні 
та свято Івана Купала, організаторами яких виступили 
Чернігівська облдержадміністрація,  обласна рада, Ріп-
кинська райдержадміністрація, Благодійний фонд ім. Со-
фії Русової. У програмі на учасників заходу чекала свят-
кова  концертна програма за участю художніх колективів 
області, зокрема Академічного народного хору Черні-
гівського обласного філармонійного центру фестивалів 
та концертних програм, талантів сцени Ріпкинщини, зо-
крема естрадно-духового оркестру районного будинку 
культури та його солістів, а також конкурсна програма 
учасників фестивалю авторської пісні та концерт кращих 
її виконавців. Відбулася церемонія нагородження кращих 
виконавців та гала-концерт лауреатів і гостей фестива-
лю.
Діяла виставка майстрів декоративно-прикладного ми-
стецтва, в т.ч. народних умільців Ріпкинщини. А пізно 
ввечері відбулося театралізоване Купальське дійство з 

традиційними народними гуляннями, піснями й танцями 
у виконанні артистів Академічного народного хору об-
ласного філармонійного центру фестивалів та концерт-
них програм.
Чимало людей з задоволенням переглянули театралізо-
вану фольклорну програму «Купальське дійство на Голу-
бих озерах». Були тут головні персонажі свята — Купала 
та Марена, стрибки через багаття, дівочі пісні й віночки 
на тихому плесі озера. А останнього дня цього заходу ба-
жаючі гості здійснили велоекскурсію до музею - садиби 
Софії Русової. Відбулися виступи почесних гостей фести-
валю авторської пісні, проходили туристичні і спортивні 
змагання.
Також 7 липня святкування Івана Купала проходило у 
Любечі, на березі Дніпра.  На учасників заходу очікували 
концертна програма самодіяльного колективу с. Павлів-
ка, конкурси, розваги, спортивні змагання, виставка на-
родних умільців, а ввечері – театралізоване дійство «Ой, 
на Івана, ой, на Купала» й святковий концерт.

                У купальську ніч відтворили народні 
                                   традиції й обряди

                                    ***
За особистий внесок у соціально-економічний розвиток 
села, високий професіоналізм, активну громадську діяль-
ність та з нагоди 80-річчя від дня народження Почесною 
грамотою районної ради нагороджено:
Юр’єву Олену Тимофіївну – колишнього директора Гор-
ностаївської неповної середньої школи.
                                
                                      ***
За особистий внесок у соціально-економічний розвиток 
села, активну громадську діяльність та з нагоди Дня села 
Горностаївка Подяку голови районної ради оголошено:
Піун Ользі Вікторівні – жительці села Горностаївка.

 Президія районної 
           ради
У четвер відбулося засідання Президії районної ради, 
яке вів голова районної ради Роман Шупель. Участь 
у ньому взяли заступник голови районної ради Світ-
лана Ткаченко, керівники установ та організацій, які 
ініціюють питання до розгляду на засіданнях постій-
них комісій та черговій сесії районної ради. На Пре-
зидії розглянуто питання дати та часу проведення 
шістнадцятої сесії районної ради сьомого скликання, 
орієнтовний порядок денний та регламент роботи 
сесії, орієнтовний список запрошених на неї.
Заслухавши інформацію з цих питань Романа Шупеля 
та обговоривши її, Президія вирішила скликати шіст-
надцяту сесію районної ради сьомого скликання 27 
липня 2018 року об 11 годині в залі засідань районної 
ради, погодити орієнтовний порядок денний, регла-
мент роботи сесії та список запрошених на неї.
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