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Шановні земляки, ветерани афганської війни!
15 лютого – пам’ятна дата в історії нашої країни. Цьо-

го року ми відзначаємо 25-ту річницю виведення радян-
ських військ із Афганістану. 

Війна в Афганістані – особлива сторінка в нашій істо-
рії. Серед тих, хто пройшов випробування цією «гарячою 
точкою», було чимало наших земляків.

Афганська війна принесла багато болю, непоправних 
втрат, страждання сім’ям загиблих військовослужбовців. 
Можна відновити міста, підняти з руїн країну, але ніхто 
не воскресить тисячі людей, які так і не встигли побу-
дувати свій будинок і виховати своїх дітей. Мужність і 
героїзм воїнів-інтернаціоналістів назавжди залишаться в 
нашій пам’яті.

Ми безмежно вдячні ветеранам Дніпропетровщини за 
їх активну громадську позицію, за турботу про сім’ї за-
гиблих соратників, за те, що вони займаються патріотич-
ним вихованням молоді. Дорогі ветерани! Міцного вам 
здоров’я й благополуччя!

З повагою 
олександр ВіЛКУЛ, віце-прем’єр-міністр України, 
голова ДОО Партії регіонів.
Дмитро КоЛЄСНіКоВ, голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації.
Євген УДоД, голова Дніпропетровської обласної ради. 

Шановні ветерани війни в Афганістані, члени сімей воїнів-афганців, 
учасники бойових дій на територіях інших держав!

Дата виведення радянських військ із Афганістану – стала днем вша-
нування всіх учасників бойових дій на території інших держав. Нині, у 
25-у річницю тієї незабутньої події, ми віддаємо данину поваги мужності 
та героїзму воїнів-афганців і їхніх побратимів, які виконували свою не-
просту місію в більш як двадцяти країнах світу.

На сьогодні у Дніпропетровському районі загін учасників афганської 
війни, нараховує 288 воїнів-інтернаціоналістів. Ви, шановні друзі, як 
ніхто, знаєте справжню ціну війни й миру. І як ніхто вмієте дорожити 
сьогоднішнім днем, усвідомлювати свою відповідальність за майбутнє, 
за долю прийдешніх поколінь. Вічна пам’ять воїнам, які загинули, до кін-
ця виконавши свій військовий обов’язок. Сьогодні ми схиляємо голову в 
скорботі за тими, хто не повернувся з «гарячих точок» планети.

Щиро вітаємо воїнів-інтернаціоналістів, членів їх сімей із Днем вшану-
вання учасників бойових дій на території інших держав. Щиро бажаємо 
вам і вашим родинам добра та щастя, миру й достатку, міцного здоров’я 
та довгих років життя!

З повагою Вадим КоБиЛяцьКий, голова райдержадміністраціїї. 
                  Любов БіЛА, голова районної ради.

Відповідно до частини 4, 
9 статті 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні» голова Дніпропе-
тровської районної ради Любов 
Олексіївна Біла  підписала роз-
порядження № 10-р від 12 лю-
того 2014 року «Про скликання 
тридцять першої сесії Дніпро-
петровської районної ради VІ 
скликання».

Згідно із зазначеним розпо-
рядженням, тридцять перша 
сесія Дніпропетровської ра-
йонної ради Vі скликання 
відбудеться 28 лютого 2014 
року о 10.00 годині в примі-
щенні районної ради за адре-
сою: вул. Теплична, 5, перший 
поверх, зала засідань.

На розгляд ради виносять-
ся питання: 

Про звіт голови районної 
ради; 

Про підсумки виконання 
програми соціально-еконо-
мічного та культурного роз-
витку Дніпропетровського 
району за 2013 рік; 

Звіт про виконання район-
ного бюджету за 2013 рік;

Різне.
Порядок проведення сесії:
Реєстрація депутатів район-

ної ради – з 9.30.
Пленарне засідання районної 

ради – о 10.00.
Засідання Президії район-

ної ради відбудеться 25 люто-
го 2014 року о 14.00 годині. 

ПРО СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ПЕРШОЇ СЕСІЇ

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ  РАДИ 
VІ  СКЛИКАННЯ

Шановні учасники бойових дій!
15 лютого 1989 року завершився вивід ра-

дянських військ з Афганістану. Війни не закін-
чуються тим довгоочікуваним моментом, коли 
змовкає зброя. Вони тривають у душах тих, хто 
в них брав участь. І ця війна на афганській землі 
не виняток. Вона довго ще буде нагадувати про 
себе. Український народ шанобливо ставиться 
до воїнів-інтернаціоналістів, цінує вашу роль 
у зміцненні злагоди в суспільстві, вихованні 
підростаючого покоління в дусі патріотизму й 
беззавітного служіння Батьківщині. 

Здоров’я, щастя вам і вашим близьким.
З повагою Віктор БУТКіВСьКий, 

народний депутат України від Партії ре-
гіонів, генерал-лейтенант.

Старокодацька неповна середня школа за свою 
вікову історію має чимало здобутків, та сьогодні 
може запросто здивувати своїм нововведенням не 
тільки односельчан, а й, як мінімум, жителів Дні-
пропетровського регіону!

Газова котельня закладу, мовою влучних висловів, 
«канула в лету», функції опалення школи тепер ви-
конують два твердопаливних котли, які забезпечу-
ють: тепло навіть при надзвичайно низьких темпе-
ратурах; здешевлення оплати за опалення майже в 
три рази; позитивні екологічні показники без тяж-
ких наслідків бездумного «технічного прогресу».

Ми з надзвичайною 
цікавістю поспішили до 
села Старі Кодаки, щоб 
на власні очі побачити 
шкільне ноу-хау та розділити радість із людьми, які причетні до 
цієї супер-події.

«Президент України Віктор Янукович поставив чіткі завдан-
ня щодо забезпечення енергетичної незалежності нашої держа-
ви, адже питання енергозбереження та енергоефективності сьо-
годні надзвичайно актуальні для України, - розповідає Вадим 
Кобиляцький, голова Дніпропетровської райдержадміністрації.

- А недостатня увага до них спричиняє, як відчутні фінансові, 
так і негативні екологічні наслідки. Зокрема у сфері житлово-ко-
мунального господарства найбільшого поширення набула про-
блема надмірного споживання енергоресурсів, причинами якого, 
в основному, є традиційна відсутність культури енергозбережен-
ня, а також застарілість технологій та зношеність обладнання».

Вадим Якович пояснив, що розроблена Програма енергоз-
береження в Дніпропетровському районі на 2006-2015 роки, 
затверджена рішенням районної ради від 10.08.2006 №43-3/V 
стала першим кроком до проведення планомірної роботи щодо 
економії паливно-енергетичних ресурсів, а саме: переоблад-
нання існуючих газових котелень на сучасні, які працюють  
на альтернативному паливі.

Микола Шеремет, заступник голови райдержадміністрації, 
пояснив: «Велика частка споживання енергоресурсів припадає 
саме на заклади освіти, і це вимагає великих витрат коштів із 
районного бюджету. Саме тому об’єктом змін була визначе-
на школа, розміщена в дуже старій будівлі,  яка багато років 

потерпала від холо-
ду в приміщеннях. 
У грудні 2013 року 
була здійснена рекон-
струкція існуючої 
котельні Старокода-
цької неповної серед-
ньої школи за кошти 
місцевого бюджету 
на загальну суму 
229,989 тис. грн. 

Згідно з проектом 
було передбачено ре-

конструкцію існуючої 
газової котельні на то-
пкову з двома твердопа-

ливними котлами: типу НЕУС КВТ-2Ш, продуктивністю 62 кВт, 
та НЕУС КВТ-2, продуктивністю 75 кВт. Котли призначені для 
опалення побутових, виробничих та інших приміщень, в яких 
обладнана система центрального опалення, для підготовки та 
подачі тепла на технологічні потреби з використанням в якості 
палива дров, пелетів (спресованих деревних відходів), тирсових 
і торф’яних брикетів і кам’яного вугілля. 

Важливо, що паливо для процесу спалення подається ав-
томатично з розташованого біля котла бункера для палива за 
допомогою гвинтового (шнекового) механізму подачі. Зола, яка 
утворюється в кінцевій фазі згорання, переміщується на краї ре-
торти і зсипається на нижню частину корпусу котла. 

Топка котла дозволяє спалювати таку кількість палива, яка 
необхідна для утримання температури, заданої користувачем 
на контролері. До того ж, після розпалення котел не потребує 
постійного перебування у приміщенні, де він змонтований, об-
слуговуючого персоналу. Експлуатація котла може відбуватися 
безперервно під час всього опалювального сезону. Встановлене 
дане обладнання характеризується коефіцієнтом корисної дії 
83% і оснащене енергозберігаючою автоматикою.

Мовою цифр. Лише на одну сільську школу в Старих Кодаках 
у 2013 році оплата за спожите блакитне паливо склала біля 210 
тис. грн. Крім того щорічне технічне обслуговувуння котельні 
складає біля 15 тис. грн.

(Продовження читайте на 2 стор.)

ПоДія

ЕКоЛогічНЕ ТЕПЛо – ШКоЛярАм

Президентом України Вік-
тором януковичем видано 
Указ №329/2013 «Про прове-
дення у 2014 році в Україні 
року учасників бойових дій 
на території інших держав».
З метою вшанування грома-
дян, які виконували військо-
вий обов’язок на території ін-
ших держав, сприяння поліп-
шенню соціального захисту 
таких громадян, їх сімей та з 
нагоди 25-ї річниці виведен-
ня військ колишнього СРСР із 
Республіки Афганістан. 

Любимівський сільський голова Катерина Желяб'єва, 
член Партії регіонів, від імені громади шле щирі вітання 
учасникам бойових дій на територіях інших держав з 
нагоди знаменної дати – дня виводу радянських військ із 
Афганістану: «Висловлюю слова поваги та щирої вдяч-
ності воїнам-інтернаціоналістам, які своїм життєвим 
подвигом продемонстрували приклад служіння справі 
миру для молодого покоління. 

Дорогі земляки! Ви для нас, мирних жителів, є зразком муж-
ності та самопожертви. Щастя вам, добра, благополуччя».

Шановні воїни-інтернаціоналісти!
15 лютого в Україні відзначається 

День вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав. 

З кожним роком все далі історія від-
діляє нас від вогняних років афганської 
війни. Але час непідвладний викресли-
ти з нашої пам’яті героїчні подвиги, при-
клади мужності й вірності військовому 
обов’язку, які продемонстрували тисячі 
відданих синів і дочок України, долею 
одягнених у солдатські шинелі. 

Дякуємо вам за мужність і відвагу.
З повагою Петро ДУДКА, 

Підгородненський міський голова, 
член Партії регіонів.

Шановні жителі кіровської громади,  
ветерани війни в Афганістані, учасники 
бойових дій на території інших держав!

25 років тому були остаточно виведені 
радянські війська з Афганістану. У цей день 
ми згадуємо тих, хто був миротворцями й 
тих, хто віддав свої життя заради розвитку 
та стабільності інших країн.

Для вас обов’язок – це сенс життя, справа 
честі та совісті. Ви – взірець, витримки, 
патріотизму та сміливості.  Бажаю вам 
здоров’я, благополуччя, щастя та добра. Ви 
гідні слави наших дідів та прадідів – слави 
переможців.

З повагою Вадим ВіЛьКо, Кіровський 
селищний голова, член Партії регіонів.

Шановні мешканці ювілейної громади!
У день пам’яті про сумнозвісні події війни 

в  Афганістані та в інших країнах, вшановує-
мо всіх воїнів-інтернаціоналістів.

Сини України завжди чесно й мужньо ви-
конували свій військовий обов’язок. Ми сла-
вимо їхній героїзм і звитягу. Ми захоплює-
мося найкращими людськими якостями тих, 
хто пройшов крізь Афганістан, Ірак, колиш-
ню Югославію, не посоромивши своєї честі 
та гідності. Ми схиляємо голови перед тими, 
хто віддав своє життя, виконуючи солдат-
ський обов’язок. 

Нехай завжди буде мирне небо над нами.
З повагою іван КАміНСьКий, Ювілейний 

селищний голова, член Партії регіонів..
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Повідайте, повідайте синам,
Повідайте всім дітям, ветерани,

які шляхи пройти судилось вам,
Крізь полум’я гардеса й Кандагара.
Днями в залі засідань районної ради 

відбувся урочистий захід, присвячений 
25-й річниці виводу радянських військ із 
Афганістану.

Восени  1988 року  за наказом із Мо-
скви розпочалася операція «Тайфун». 
Радянська авіація завдала нищівного 
бомбоштурмового удару по кишлаках 
уздовж траси Кабул-Саланг, якою мали 
виводити наші війська. 15 лютого 1989 
року останній радянський солдат зали-
шив афганську землю. 

З вітальним словом із нагоди 25 річ-

ниці  виводу військ із Афганістану та 
Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав до во-
їнів-інтернаціоналістів звернулися 
Вадим Кобиляцький, голова райдер-
жадміністрації, та Любов Біла, голова 
районної ради. Також поздоровив вої-
нів-інтернаціоналістів із ювілейною да-
тою комісар Дніпропетровського район-
ного військкомату Валерій Лень та учас-
ник афганських подій – Подякою голови 
райдержадміністрації відзначений Олег 
Рубль, депутат районної ради від Партії 
регіонів, учасник бойових дій в Афганіс-
тані. Подякою глови районної ради наго-
роджений Дмитро Чалий, голова Дніпро-
петровської районної організації Україн-

ської спілки ветеранів Афганістану. 
Ювілейні нагороди отримали присут-

ні в залі афганці: Олександр Соколов, 
Василь Ільченко, Григорій Лихвар, Олег 
Мухаметрахімов, Сергій Сотула, Воло-
димир Герасим, Анатолій Шинкаренко, 
Василь Діденко, Григорій Лисенко. 

На знак вшанування світлої пам’яті 
тих, хто віддав своє життя, ввійшовши 
в безсмертя, присутні на заході схилили 
голови й вшанували їх гіркою й трагіч-
ною хвилиною мовчання. 

Звучать проникливі слова: «Падали 
хлопці на чужій землі, а в них на долонях 
лінії життя такі довгі й прекрасні. Разом 
із ними  пішло в небуття чиєсь щастя. 
Разом із ними загинули їх ненароджені 

діти. Але вони живуть у пам’яті бойових 
друзів, продовжують усміхатися зі сто-
рінок солдатських альбомів. Вони вічно 
живуть у зболених, згорьованих, любля-
чих, палких материнських серцях».

Далека та  чужа країна Афганістан. 
Безглузда війна. Скільки смертей, скіль-
ки горя за 10 років. Ніхто та ніщо не 
має бути забутим, аби не забути – треба 
пам’ятати, а щоб пам’ятати – треба знати. 
Солдати Афганістану повернулися до 
мирного життя, в рідні домівки, де зву-
чить рідна мова, рідні українські пісні. 
Життя продовжується, й нехай у ньому 
буде побільше радості, щастя, удачі, ве-
ликого кохання, а головне – здоров’я та 
доброго настрою.    Наталія яКіВЕць.

рАйоННі УрочиСТоСТі

Час  і  досі  не  загоїв  рану – цей  одвіЧний  біль  афганістану 

У вівторок на оперативній нараді при го-
лові райдержадміністрації була заслухана 
доповідь Любові Бут, начальника управлін-
ня соціального захисту населення райдер-
жадміністрації.    

У нашому районі було прийнято розпо-
рядження голови райдержадміністрації від 

02 вересня 2013 року № 413-р «Про захо-
ди з відзначення в районі в 2014 році Року 
учасників бойових дій на території інших 
держав та 25-ї річниці виведення військ ко-
лишнього СРСР із Республіки Афганістан». 
Затверджений план заходів на 2014 рік пе-
редбачає ряд заходів як соціального так і 
організаційного характеру.

Сьогодні на території району проживає 
288 осіб, які брали участь в бойових діях 
на території інших держав та безпосеред-
ньо в республіці Афганістан 146 осіб, з них 
8 інвалідів. Навічно залишаться 20-річни-
ми: Олександр Литвишко, Олександр Удо-
вицький.

Соціальна підтримка осіб цієї катего-
рії гарантується державою шляхом ре-
алізації Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціально-
го захисту» та інших нормативних ак-
тів, які дають можливість вирішува-
ти їх матеріальні та побутові проблеми. 
Згідно з чинним законодавством за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам надаються пільги інвалідам та 
учасникам бойових дій  на оплату житло-
во-комунальних послуг, послуг зв’язку,  на 
придбання твердого палива та скрапленого 

газу зі знижкою відповідно 100% та 75% від 
вартості цих послуг, у межах норм спожи-
вання.

З метою поліпшення соціального захисту 
членів сімей воїнів-інтернаціоналістів, які 
загинули під час виконання службового та 
інтернаціонального обов’язку районною 

Комплексною Програмою 
соціального захисту пе-
редбачено та забезпечено 
починаючи з 2005 року що-
місячна допомоги матерям 
загиблих воїнів-афганців. 
На сьогодні ця сума стано-
вить 500 грн. Крім того, дві 
сім’ї загиблих учасників 
бойових дій у Афганістані, 
відповідно до ст.15 Закону 
України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», ко-
ристуються 50% знижкою 
плати за житлово-кому-
нальні послуги та послуги 
зв’язку в межах норм, пе-
редбачених чинним законо-
давством.

Приділяється належна 
увага наданню адресної 

грошової та натуральної допомоги потребу-
ючим ветеранам війни. Минулого року за 
рахунок  коштів районного бюджету адрес-
ну грошову допомогу надано 77 особам на 
суму 31,3 тис. грн.

На квартирному обліку в районі перебу-
ває  2 воїни-інтернаціоналісти, які мають 
статус інваліда війни, та 16 учасників бойо-
вих дій на території інших держав. 

Протягом 2013 року забезпечено сана-
торно-курортним лікуванням  9 учасників 
бойових дій, в тому числі  7 воїнів-інтерна-
ціоналістів та 2 інваліда з числа ветеранів 
війни. На 2014 рік потреба воїнів-афганців 
з числа інвалідів та учасників бойових дій  
у санаторно-курортному лікуванні складає 
станом на 10 лютого 9 осіб.

У минулому році було проведено капі-
тальний ремонт житла інваліду війни Воло-
конському А.О. на суму – 24,1 тис.грн.

Також у 2013 році забезпечено виплату 
одноразової матеріальної допомоги до 9 
травня 288 воїнам-інтернаціоналістам у 
розмірах в изначених чинним законодав-
ством: інваліди І групи в сумі 2415 грн; 
інвалідам ІІ групи – 2110 грн; інвалідам 
ІІІ групи – 1895 грн; учасникам бойових 
дій – 745 грн.

оПЕрАТиВНА НАрАДА

рЕАЛіЗАція В рЕгіоНі ЗАВДАНь ПрЕЗиДЕНТА УКрА-
їНи щоДо ЗАБЕЗПЕчЕННя СоціАЛьНого ЗАхиСТУ 
УчАСНиКіВ БойоВих Дій НА ТЕриТорії іНШих 
ДЕржАВ, іНВАЛіДіВ ВійНи, СімЕй ЗАгиБЛих ТА 
ПомЕрЛих УчАСНиКіВ БойоВих Дій (У КоНТЕК-
СТі ПрогоЛоШЕННя 2014 роКУ – роКом УчАСНи-
КіВ БойоВих Дій НА ТЕриТорії іНШих ДЕржАВ)     

Нещодавно в приміщенні райдержадміністрації відбулася нара-
да під головуванням Вадима Кобиляцького. Головні питання, які 
розглядалися, стосувалися виконання заходів щодо попередження 
підтоплення населених пунктів району. На засіданні були присутні: 
Роман Пруденко, перший заступник голови райдержадміністрації; 
Наталія Алдушина, заступник голови райдержадміністрації; Ва-
лентина Верпаховська, начальник відділу житлово-комунального 
господарства та будівництва райдержадміністрації; Олег Самород-
ський, начальник Дніпропетровської гідрогеолого-меліоративної 
експедиції; Олександр Єгоров, головний спеціаліст сектору взаємодії  
з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мо-
білізаційної роботи райдержадміністрації; В’ячеслав  Білашенко, на-
чальник Дніпропетровського районного сектору ГУ ДСНС України в 
Дніпропетровській області, Любов Шейко, начальник відділу водних 
ресурсів Фрунзенського міжрайонного управління водного господар-
ства; Сергій Тішков, головний інженер Фрунзенського міжрайонного 
управління водного господарства; голови місцевих рад.

До розглянутих питань були встановлені відповідні рішення: 
Стець В.І., Корінній Є.Я. - тримати на контролі роботу свердловин 
вертикального дренажу з метою захисту від підтоплення населе-

них пунктів, закласти кошти на 2014 рік до місцевих бюджетів на 
експлуатацію свердловин сумісно з Дніпропетровською гідроге-
олого-меліоративною експедицією; Желяб’євій К.П. – тримати на 
контролі питання щодо талого снігу й стоків води на схилах балок, 
ярів та протикорозійних спорудах; Коваленкові С.М. – тримати на 
контролі роботу водопропускних споруд і підтоплення містка; Дуд-
ці П.Ф. – відпрацювати з фінуправлінням питання стосовно надан-
ня субвенції для вирішення можливого паводку та надзвичайної 
ситуації за межами населених пунктів; Потаповій Т.А. – тримати 
на контролі питання роботи зливової каналізації сел. Ювілейного; 
Візіру О.О., Єгорову О.О., Білашенкові В.О. – тримати на контролі 
питання пропуску льодоходу, повені та паводків; Білашенкові В.О. 
– вирішити питання додаткового резерву відкачувальних станцій. 

Головам виконкомів місцевих рад: до 15.02.2014 надати інфор-
мацію на лист щодо попередження виникнення негативних на-
слідків, пов’язаних із підтопленням житлових будинків, пору-
шення життєзабезпечення.                                                  (Вл.інф.)

ЗАхоДи  іЗ  ПоПЕрЕДжЕННя ПіДТоПЛЕННя

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
За підрахунками фахівців витрати на тверде паливо у новій 

топковій складуть максимум 68 тис. грн за рік. Отже, ми маємо 
помітну економію, як природного газу, так і бюджетних коштів. Економія грошей складає  
понад 140 тис. грн, або 67,8%. Розрахункова вартість реконструкції котельні під то-
пкову склала 230 тис. грн, тож за рік-півтора всі капіталовкладення окупляться, 
й вже в наступному році економити буде приємно й вигідно. 

Екологічна складова. Попіл, який залишають продукти згоряння в котлах – це 
прекрасне добриво, яке можна використовувати в сільському господарстві. 

Роман Пруденко, перший заступник голови райдержадміністрації, наголосив: 
«Працюючи над питанням переведення закладів культурно-соціальної сфери на 
альтернативні види палива, ми важливим завданням ставили підтримку вітчиз-
няного виробника. Тож намагались максимально оснастити топкову вітчизняни-
ми комплектуючими, їх число склало 70%, у тому числі нові котли вироблені на 

Україні в м. Чернігові. І 
лише 30% деталей і зап-
частин довелось придба-

ти імпортного виробництва».
Та найбільшу радість ми побачили в очах членів дружної шкільної родини, яка 

тепер зможе похвалитися не тільки теплом стосунків учнівського й педагогіч-
ного колективів, а й високим градусом шкільної «атмосфери»: класних кімнат, і 
навіть коридорів.

Директор школи Віктор Юношев не приховує гордості й вдячних почуттів: «У 
цьому році наша школа відзначає 110 років із дня заснування навчального закла-
ду, тож нова топкова – найкращий подарунок від району нашій альма матері з на-
годи ювілею. Адже разом із теплом сучасні котли вдихнули в рідну школу новий 
цікавий виток бурхливого життя, сповненого стрімкими незабутніми подіями».

Таміла жорНяК.

ЕКоЛогічНЕ ТЕПЛо – ШКоЛярАм
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У далечінь десятиліть канули оглушливі пронизливі залпи однієї з най-
несправедливіших і кровопролитних війн у далекій чужій нам азіатській 
країні… Але гірким нестерпним болем, який непідвладний часу, відлу-
нюють вони в серцях сивих матерів, які не дочекалися своїх дітей живими 
з обпаленого пекучим сонцем Афганістану, а також ветеранів війни, їхніх 
рідних і друзів, небайдужих людей. 15 тисяч радянських військовослуж-
бовців віддали своє життя, виконуючи інтернаціональний обов’язок 
протягом довгих десяти років виснажливої війни. Сьогодні часто мож-
на почути, як війну в Афгані називають безглуздою, але це жодною мірою 
не кидає тінь на святий подвиг безвусих юнаків, яких покликала Бать-
ківщина, а вони з честю виконали свій військовий обов’язок.

Серед тисяч відважних 
героїв, яким не судилось 
повернутись до  рідної до-
мівки, золотими буквами 
в історію держави вписане 
ім’я Олександра Удовицько-
го, уродженця села Благові-
щенка Дніпропетровського 
району.

Підтримати родину героя 
напередодні ювілейної дати 
виводу радянських військ із 
Афганістану за дорученням 
народного депутата України 
від Партії регіонів Віктора 
Бутківського приїхали його 
помічники Галина Огород-
нікова та Євген Скалозуб, 

Степовий сільський голова Юрій Світличний та депутат районної ради Анатолій 
Гречина.

Марія Удовицька зі своїм чоловіком Василем Федоровичем народили трьох ді-
точок, виховали їх чесними та трудолюбивими, навчили допомагати один одно-
му, підтримувати в скрутну хвилину. Найстарша Іра та молодший Віктор часто 
навідують маму, тож і не дивно, що й цього дня гостей зустрічали дружньою 
родиною.

З біллю в голосі Марія Олександрівна пригадує: «А ви знаєте, адже він сам по-
просився в Афганістан… Про це розказав його армійський друг Сергій Дужич із 
Донецька.  Коли привезли Сашу в цинковому гробу, я довго не могла повірити, що 
моєї кровиночки більше немає не світі. Миттю постарів і посмурнів чоловік, і з того 
часу навіть радісні хвилини в нашій родині завжди зустрічаємо з ноткою печалі». 

А життєстверджуючих радісних хвилин у роди-
ні було чимало, аж п’ятеро онуків будуть продов-
жувати рід Удовицьких, а довгоочікувана внучка 
Каміла стане послідовниею жіночої сімейної вро-
ди й мудрості. 

Довго тривала щира розмова, про турботи та про 
здоров’я, про необхідну допомогу з придбання па-
лива на зиму, яку неодмінно надасть родині народ-
ний депутат. Згадували про Сашу, як про чудового 
брата, доброго товариша, люблячого сина. Ім’ям 
героя Олександра Удовицького названа вулиця, на 

якій проживає його 
сім’я.

Розповідає сестра 
Іра: «Мій брат був 
дуже добрим і трудо-
любивим. У дитин-
стві на ферму бігали 
допомагати батькам, бо робота в радгоспі «Баглій-
ському» була не з легких. Тато ним завжди дуже пи-
шався, після розлуки гірко сумував. Зовсім недавно 
його не стало, вже мабуть зустрівся зі своїм дорогим 
сином Сашею там, на небесах…» 

Наймолодший Віктор сьогодні вже сам має трьох 
синів: «Коли привезли й ховали старшого брата, 
я був ще геть малим і нічого не розумів, пам’ятаю 
тільки, що дуже плакала мама, а ще я бігав і збирав 
гільзи, що розгубилися в траві від пострілів траур-
ного військового салюту».

Олександр Удовицький на 
війні був сапером. Про обста-
вини гибелі друга розповів 
Сергій Дужич: «Коли його 
товариші по службі потрапи-

ли до мінної «пастки», він не задумуючись поспішив на допомогу, адже це 
був Саша, добрий і відповідальний. Та сапер на відміну від інших професій 
не має права на помилку. Нещастя трапилось 12 травня о 7 годині вечора у 
1982 році… Командир збирався представити героя до нагороди, але згодом 
загинув і сам…».

Час летить непомітно в колі добрих друзів. Саме доброзичливість і взаєморо-
зуміння об’єднали людей, наших співрозмовників. А всі добрі слова, сказані про 
солдата, що юним потрапив у гирло чужої війни, нехай долетять до небес, по-
радують Сашу та його побратимів, яким не судилось живими побачити мирний 
світ після років військової служби…  

Минають роки, а війна досі оглушливими залпами розриває наші серця. 
Таміла жорНяК, с. Благовіщенка.

війна має тільки  Початок…

25 років тому в 
Афганістані закін-
чилася десятилітня 
військово-політична 
спецоперація Радян-
ського Союзу. Згодом 
цю війну керівниц-
тво тодішнього СРСР 
визнало політичною 
помилкою, однак 
втрачені життя та 
скалічені долі не по-
вернути ніколи.

Олег  Мухаметра-
хімов – один із геро-
їв того непростого 

часу. Народився Олег Фагимович в 
Вінницькій області, Липовецькому 
районі, в селі Скитка  в 1968 році. 
Батьки працювали в Пересувному 
будівничо-монтажному управлінні. 
І в 1976 році його батьки переїжд-
жають до Узбекистану м. Маргилан, 
щоб будувати місто після землетру-
су, який стався в 1969 році. У 1987 
році після закінчення планово-еко-
номічного технікуму юний Олег був 
призваний до лав Радянської армії: 
«З 22 квітня  по 2 серпня 1987 року 
знаходився в учбовому підрозділі 
Артилерійської частини № 51220, 
гаубична батарея Д-30  Узбекистану 
м. Термізу. З 2 серпня 1987 року по 1 
лютого 1989 року проходив військо-
ву службу на території Афганістану 
в місті Кабул у 40-ій армії, польова 
пошта № 51884», - напрочуд легко й 
чітко звучать цифри й дати з вуст на-
шого співрозмовника.

«Спочатку армійська служба про-
ходила спокійно, розмірено, ніхто 
навіть не усвідомлював, що ми – юні 
необстріляні солдати кинуті в пекло 
війни. Норма армійського пайка була 
збільшена в 2 рази для солдатів, які 
перебували на гарячих точках, а що 
ще потрібно юним хлопцям вдалині 
від дому? Тушонка, згущене молоко, 
глюкоза, гематоген, аскорбінова кис-
лота, смачно й без перебоїв годувала 
польова кухня, голодними солдати 
не були. Дуже цікавився зброєю. Тож 
служба була для мене ще й захоплю-
ючим заняттям. 

Наша батарея складалася із 30 чо-

ловік, 4 зброї САУ-2, 
в кожній самохідній 
артилерійській уста-
новці були: меха-
нік-водій, командир 
зброї, навідник та 
заряджаючий». 

«Тиха» служба 
тривала недовго. 
Почались бойові по-
ходи. Допомагали 
піхоті штурмувати 
тропи, не давали 
проходу караванам  
зі зброєю та герої-
ном, які перевозили 

моджахеди.  
Один із довготривалих бойових 

виходів назавжди залишиться в 
пам’яті солдата: «Три місяці тривала 
бойова операція «Гардес-Хост-Ка-
бул». Разом із моїм бойовим товари-
шем Олексієм Леоновим ми отрима-
ли бойове завдання контролювали 
дорогу, по якій часто пересувалися 
колони машин душманів. Після чер-
гового обстрілу ми робили обхід 
території, й мій товариш заплутався 
у розтяжці (популярний в часи аф-
ганської війни вибуховий пристрій). 
Мені вдалось урятувати його життя, 
але ціною свого здоров’я. Я отримав 
осколкове поранення лівої кисті й 
був направлений до госпіталю. За 
цю бойову операцію наприкінці 1987 
року отримав першу бойову наго-
роду «За відвагу», - розповідає Олег 
Фагимович. Також був нагородже-
ний «Відзнакою воїнів-інтернаціо-
налістів», медаллю «Від вдячного 
афганського народу», а також «За-
хисник Вітчизни», «За громадянську 
мужність», «За ратну доблесть», «За 
звитягу, честь, вірність». 

Спочатку перебував на лікуванні в 
воєнному госпіталі Кабула, а потім в 
м. Термезі, звідки був переправлений 
до Ташкенту в госпіталь ім. Володар-
ського. Через ослаблений поранення-
ми організм здоров’я погіршилося, 
хворів 2 рази гепатитом, дифтерією, 
малярією та іншими інфекційними 
захворюваннями. Був комісований 
додому до Узбекистану. 

Але через стан здоров’я лікарі по-

радили змінити клімат, і наш герой 
разом із батьками переїздить до Дні-
пропетровського району в село Пар-
тизанське, де у 2002 році він отримав 
квартиру й живе по сьогоднішній 
день разом із дружиною Ольгою та 
двома дітьми – донькою Юлією, 25 
років, та сином Віталієм, 22 роки. 

«Адаптація після Афганської вій-
ни була дуже важкою. Психологічно  
усвідомити, що війна закінчилася, а 
здоров’я немає, й окрім, як воювати, 
й тримати зброю в руках, більш нічо-
го не вмію, було нестерпно. Довелось 
брати себе в руки, почав працювати 
в відділенні головного механічного 

ДСБІ, оформлював докумен-
ти, пізніше був переведений 
в ремонтно-механічний цех 
на посаду бригадира,  потім 
бригадира-майстра, також 

був начальником охорони. З 1996 
року роботи не було, доводилось шу-
кати заробіток у різних сферах ви-
робництва. Останні 5 років працю-
вав кур’єром в охоронному агентстві 
«Гуард». 

Величезну подяку хочу вислови-
ти за допомогу небайдужим людям. 
Минулого року народний депутат 
України від Партії регіонів Віктор 
Бутківський допоміг обладнати в на-
шій квартирі газове опалення».

Підтримку Олег Фагимович отри-
мує й від своїх друзів-однополчан. 
Багато їх розкидало у різні куточки 
колишнього Радянського Союзу: «Я 
пишаюся, що служив у той час, мені 
було все цікаво, я знаю ціну справж-
ньої солдатської дружби, якби запро-
понували служити сьогодні, пішов 
би не задумуючись».

Афганській війні оцінку виніс час. 
Воєнні події стали історією, а ті, хто 
там був – ветеранами, учасниками 
бойових дій. Афганських подій ніко-
ли й нікому не викреслити з кален-
даря. І скільки б ми не повертались 
до них, встановлюючи нові й нові 
факти, змінюючи цифри, все перео-
цінюючи, істина залишається одна 
– незмінно житиме пам’ять про Аф-
ганістан.  Свій інтернаціональний 
обов’язок Олег Мухаметрахімов  та 
його товариші виконали з честю. 
Ми схиляємо голови перед світлою 
пам’яттю полеглих бойових друзів, 
вшановуємо тих, кому довелося ви-
борювати мир у чужих країнах. 

Юлія чУмАК.

Життя продовжу-
ється, плине час, все 
далі відносячи від 
нас, немов стрімкий 
потік гірської ріки, 
ті далекі часи аф-
ганської війни. Але 
пам’ять людська, 
вона жива. Ми од-
вічно пам’ятатимемо 
нестерпний, пекучий 
слід, який проклав 
Афган через долі сол-
датів та їх сімей. 

Військовослужбо-
вець зі стажем Гри-
горій Лихварь у 1961 
році закінчив Ленін-

градське воєнне  політичне училище, був зарахо-
ваний до війська МВС. Гаряче небо, високі гори 
та безкрайню пустелю Афганістану побачив на 
власні очі. У березні 1980 року з військкомату Дні-
пропетровського району поступило направлення. 
Вітчизна покликала виконувати інтернаціональ-
ний обов’язок на території Афганської республі-
ки. Довелося побувати в повіті Шинданд, у місті 
Баграм (60 км від Кабула – столиці Афганістану). 
У провінції Герат, а це 120 км від міста Кушка на-
стигла Григорія  Григоровича ворожа куля. Йшов 
лютий 1982 року. Виконуючи чергове завдання ко-
мандування, колона з бронетранспортерами попа-
ла під безжальний обстріл душманів. Отримавши 
контузію, був направлений до госпіталю 5 дивізії 
радянських військ в Шинданді. 

Ще 2 роки після тяжкого поранення військовос-
лужбовець перебував на широтах афганської землі. 
До рідної країни – своєї домівки повернувся в квітні 
1984 року. 

За виконаний із честю й достоїнством свій обов’я-
зок перед Батьківщиною Григорій Лихварь був 
нагороджений медаллю «За бойові заслуги». Своє 
життя він присвятив Радянській армії. За 37-ми річ-
ну бездоганну службу Вітчизні Григорій Григоро-
вич має 14 державних нагород, серед яких ордени 
та медалі.

Відважний військовий Григорій Лихварь разом 
із дружиною Тамарою Григорівною виховали чу-
дову донечку Марину. Та найщиріша посмішка на 
обличчі серйозного бравого воєнного з’являється 
тоді, коли він згадує своїх онучок: «Вони в мене 
такі розумнички! А які красуні! Настенька вже 
студентка, відмінниця. А справжня зірка нашої ро-
дини – Лізонька. Вона в 7 класі навчається, та усі 
сучасні пісні напам’ять знає. В майбутньому мріє 
стати співачкою».

Наталія яКіВЕць.

АфгАНІСТАН ЗАЛиШиВ
СЛіД У ДоЛі

ціна миру і дружби
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Відповідно до Конституції Украї-
ни, керуючись Бюджетним кодексом 
України, законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
«Про Державний бюджет України 
на 2014 рік», враховуючи висновки 
та пропозиції постійної комісії з 
питань соціально-економічного роз-
витку, бюджету і фінансів, районна 
рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг до-
ходів районного бюджету на 2014 рік 
у сумі 212706, 1 тис.грн. Обсяг до-
ходів загального фонду бюджету 
визначити у сумі 207533,6 тис.грн, 
спеціального фонду бюджету – 
5173,1 тис.грн (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг 
видатків районного бюджету на 
2014 рік у сумі 214721,8 тис.грн, у 
тому числі обсяг видатків загального 
фонду бюджету у сумі 207513,6 тис.
грн та видатків спеціального фонду 
бюджету – 7208,2 тис.грн за тим-
часовою класифікацією видатків і 
кредитування місцевих бюджетів 
(додаток 2), головними розпорядни-
ками коштів (додаток 3) та головни-
ми розпорядниками коштів у розрізі 
бюджетних програм (додаток 3.1 
– довідково в межах експерименту 
із запровадження програмно-цільо-
вого методу складання та виконання 
районного бюджету).

3. Установити профіцит районного 
бюджету в сумі 20,0 тис.грн, у тому 
числі: загального фонду районного 
бюджету в сумі 20,0 тис. грн, напря-
мом використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спе-
ціального фонду) (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціально-
го фонду районного бюджету в сумі 
20,0 тис. грн, джерелом покриття 
якого визначити: надходження ко-
штів із загального фонду до бюдже-
ту розвитку (спеціального фонду) у 
сумі 20,0 тис. грн (додаток 6).

5. Установити розмір оборотно-
го касового залишку бюджетних 
коштів районного бюджету в сумі 
290,0 тис. грн. 

6. Затвердити обсяги міжбюджет-
них трансфертів на 2014 рік: дотації 
вирівнювання місцевим бюдже-
там у сумі 6830,9 тис.грн; субвен-
цій із державного бюджету у сумі 
96143,0 тис. грн, із них: на виплату 
допомоги сім’ям з дітьми, малозабез-
печеним сім’ям, інвалідам з дитин-
ства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям у сумі 
79312,0 тис. грн; на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення, квартирної пла-
ти (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), виве-
зення побутового сміття та рідких 
нечистот у сумі 8574,6 тис. грн; на 
надання пільг з послуг зв’язку та ін-
ших передбачених законодавством 
пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електро-
енергії, природного і скрапленого 
газу на побутові потреби, твердого 
та рідкого пічного побутового пали-
ва, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), виве-
зення побутового сміття та рідких 
нечистот), на компенсацію втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною 
податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин 
і механізмів та відповідним збіль-
шенням ставок акцизного подат-
ку з пального і на компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій 
громадян у сумі 1037,2 тис. грн; на 
надання пільг та житлових субси-
дій населенню на придбання твер-
дого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу в сумі 
466,5 тис. грн; на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечен-
ня батькам-вихователям і прийом-
ним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімей-
ного типу та прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять за дити-
ною» у сумі 1742,0 тис. грн; на фі-
нансування Програм-переможців 
Всеукраїнського конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого са-
моврядування у сумі 99,9 тис.грн; 
на забезпечення харчуванням (сні-

данками) учнів 5-11 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів у 
сумі 953,7 тис.грн; на часткове від-
шкодування вартості лікарських 
засобів для лікування осіб з гіпер-
тонічною хворобою у сумі 383,3 тис.
грн; на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених 
пунктах у сумі 3573,8 тис.грн; суб-
венцій з обласного бюджету у сумі 
877,7 тис. грн, із них: на виконання 
доручень виборців депутатам облас-
ної ради у 2014 році у сумі 38,0 тис.
грн; на забезпечення безоплатними 
медикаментами інвалідів та учасни-
ків бойових дій періоду Великої Ві-
тчизняної війни у сумі 22,0 тис.грн; 
на збереження пам’яток Великої Ві-
тчизняної війни у сумі 50,0 тис.грн; 
на капітальні видатки та облашту-
вання об’єктів соціально-культурної 
сфери у сумі 767,7 тис.грн.

7. Установити, що субвенція з об-
ласного бюджету на виконання до-
ручень виборців депутатам обласної 
ради у 2014 році використовується 
на підставі пропозицій депутатів об-
ласної ради.

8. Установити, що перерахування 
дотацій вирівнювання бюджетам 
сіл та сели щ здійснюється органами 
Державного казначейства шляхом 
застосування нормативів щоденних 
відрахувань від надходжень доходів 
до загального фонду районного бю-
джету згідно з додатком 4 до цього 
рішення.

У разі якщо суми, перераховані 
органами Державного казначейства, 
не забезпечать отримання місячної 
суми дотації вирівнювання згідно 
з нормативами щоденних відра-
хувань, визначених у додатку 4 до 
цього рішення, органи Державного 
казначейства зобов’язані перераху-
вати на рахунок відповідного місце-
вого бюджету недоотриману місяч-
ну суму дотації вирівнювання із за-
гального фонду районного бюджету 
не пізніше 10 числа наступного міся-
ця за умови відхилення обсягу отри-
маної дотації наростаючим підсум-
ком з початку року від врахованого 
обсягу в розписі районного бюджету 
більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума 
дотації вирівнювання перерахову-
ється органами Державного казна-
чейства до 20 числа останнього мі-
сяця кварталу.

Перерахування коштів, що переда-
ються до районного бюджету з бю-
джетів сіл, селищ та міста районно-
го значення, здійснюється органами 
Державного казначейства за раху-
нок фактичних надходжень доходів, 
що враховуються при визначенні 
обсягів міжбюджетних трансфертів 
відповідних бюджетів, згідно з нор-
мативами щоденних відрахувань, 
визначених у додатку 4 до цього рі-
шення.

Обсяг перерахування зазначених 
коштів до районного бюджету за 
нормативом щоденних відрахувань 
наростаючим  підсумком з початку 
року не повинен становити однієї 
дванадцятої річної суми, визначе-
ної у додатку 4 до цього рішення, 
помноженої на кількість місяців у 
звітному періоді.

Квартальні суми коштів, що пере-
даються з бюджетів нижчого рівня 
до районного бюджету шляхом за-
стосування нормативів щоденних 
відрахувань недоодержані до 15 чис-
ла останнього місяця кварталу, не 
пізніше 20 числа перераховуються 
органами Державного казначейства 
на підставі платіжних доручень від-
повідних місцевих рад.

Річний обсяг коштів, що переда-
ється з бюджетів нижчого рівня, не-
доодержаний до 15 грудня 2014 року, 
на підставі платіжних доручень 
відповідних місцевих рад, перерахо-
вується органами Державного казна-
чейства до 20 грудня 2014 року на 
рахунок районного бюджету.

9. З метою ефективного викори-
стання коштів субвенцій та дотацій 
з державного та інших бюджетів на-
дати право голові районної ради за 
поданням райдержадміністрації (фі-
нансового управління райдержад-
міністрації) протягом бюджетного 
року своїми розпорядженнями з 
подальшим затвердженням їх на се-
сіях районної ради: після прийняття 
Кабінетом Міністрів України відпо-
відних нормативно-правових актів 

розподіляти між місцевими бюдже-
тами обсяги та визначати головно-
го розпорядника за субвенціями та 
дотаціями з державного бюджету; 
перерозподіляти їх річні обсяги між 
місцевими бюджетами та головними 
розпорядниками коштів районного 
бюджету; збільшувати (зменшува-
ти) дохідну та видаткову частини ра-
йонного бюджету на суми уточнен-
ня обсягів трансфертів з державного 
та інших бюджетів і затверджувати 
розподіл уточнених обсягів коштів 
між головними розпорядниками цих 
коштів та місцевими бюджетами ра-
йону.

10. На виконання статті 3 Закону 
України «Про Державний бюджет 
України на 2014 рік», постанови 
Кабінету Міністрів України від 
4 березня 2002 року № 256 «Про 
затвердження Порядку фінансу-
вання видатків місцевих бюджетів 
на здійснення заходів з виконання 
державних програм соціального 
захисту населення за рахунок суб-
венцій з державного бюджету» (з 
урахуванням внесених змін) визна-
чити управління соціального захи-
сту населення райдержадміністрації 
відповідальним за: підготовку про-
позицій на фінансування держав-
них програм соціального захисту 
населення, перерозподіл їх річних 
обсягів, виходячи з фактично нара-
хованих обсягів відповідних пільг, 
субсидій та допомог населенню; 
здійснення фінансового контролю 
за ефективністю витрачання коштів 
субвенцій з державного бюджету за 
зазначеними програмами.

Забезпечити пропорційний роз-
поділ видатків на надання пільг з 
послуг зв’язку, інших передбачених 
законодавством пільг та компенса-
цію за пільговий проїзд окремих ка-
тегорій громадян, які фінансуються 
за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету, між видами 
послуг.

Протягом 2014 року фінансуван-
ня державних програм соціально-
го захисту населення проводити з 
урахуванням вимог статей 89 та 102 
Бюджетного кодексу України та по-
станови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 4 березня 2002 року № 256 
«Про затвердження Порядку фінан-
сування видатків місцевих бюдже-
тів на здійснення заходів з вико-
нання державних програм соціаль-
ного захисту населення за рахунок 
субвенцій з державного бюджету» 
(з урахуванням внесених змін) та 
забезпечити контроль за цільовим 
та ефективним використанням бю-
джетних коштів.

11. Надати право голові районної 
ради у процесі виконання районного 
бюджету за поданням райдержадмі-
ністрації протягом бюджетного року 
здійснювати своїми розпорядження-
ми, з подальшим затвердженням їх 
на сесіях районної ради, перерозпо-
діл видатків за кодами тимчасової 
класифікації видатків та обсягами 
міжбюджетних трансфертів у ме-
жах загального обсягу бюджетних 
призначень головного розпорядника 
коштів у відповідній галузі видатків 
за загальним та спеціальним фонда-
ми районного бюджету з внесенням 
відповідних змін до додатків рішен-
ня районної ради, переліку об’єктів, 
фінансування яких буде проводи-
тися за рахунок коштів бюджету 
розвитку, і переліку державних та 
регіональних програм, які фінансу-
ються за рахунок коштів районного 
бюджету.

12. Керуючись статтею 23 Бюджет-
ного кодексу України, доручити ра-
йонній державній адміністрації в 
особі фінансового управління рай-
держадміністрації вносити зміни 
до цього рішення, погоджені з по-
стійною комісією районної ради 
з питань соціально-економічно-
го розвитку, бюджету і фінансів, 
до розпису районного бюджету 
в порядку, визначеному чинним 
законодавством: на виконання 
розпоряджень районної держав-
ної адміністрації за відповідними 
окремими структурними підроз-
ділами районної державної адміні-
страції – головними розпорядника-
ми бюджетних коштів у зв’язку із 
перейменуванням та реорганіза-
цією цих підрозділів: якщо після 
прийняття рішення про районний 
бюджет відповідальність за вико-

нання функцій або надання послуг, 
на які затверджено бюджетне при-
значення, у тому числі за видатка-
ми бюджету розвитку, передається 
відповідно до законодавства від 
одного головного розпорядника бю-
джетних коштів іншому головному 
розпоряднику бюджетних коштів; 
за джерелами доходів і напрямами 
видатків головних розпорядників 
коштів районного бюджету за кода-
ми тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів 
відповідно до наказу Міністер-
ства фінансів України від 14 січня 
2011 року № 11 «Про бюджетну кла-
сифікацію» (зі змінами). 

Забезпечити подальше затвер-
дження цих змін на сесіях районної 
ради.

13. Установити обсяг повернення 
кредитів до районного бюджету в 
сумі 2015,1 тис. грн (додаток  5).

14. Затвердити перелік об’єктів 
(додаток 7), фінансування яких буде 
здійснено за рахунок коштів бюдже-
ту розвитку.

15. Установити обсяг резервно-
го фонду районного бюджету на 
2014 рік у сумі 972,9 тис. грн.

16. Затвердити перелік захищених 
статей видатків загального фонду 
районного бюджету на 2014 рік за 
їх економічною структурою: опла-
та праці працівників бюджетних 
установ; нарахування на заробітну 
плату; придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів; забез-
печення продуктами харчування; 
оплата комунальних послуг та енер-
гоносіїв; поточні трансферти насе-
ленню; поточні трансферти місце-
вим бюджетам; видатки на охорону 
здоров’я.

17. Затвердити у складі видат-
ків районного бюджету кошти на 
реалізацію регіональних галу-
зевих програм на загальну суму 
9228,6 тис. грн (додаток  8). 

18. Рекомендувати головам місце-
вих рад: 

18.1. Проаналізувати причини 
невиконання планових показників 
відповідних місцевих бюджетів за 
2013 рік окремо за кожним дохідним 
джерелом та забезпечити надхо-
дження податків і зборів у обсягах, 
затверджених на 2014 рік.

18.2. Забезпечити зменшення по-
даткового боргу зі сплати податків 
і зборів (обов’язкових платежів), які 
зараховуються до дохідної частини 
відповідних місцевих бюджетів ра-
йону.

18.3. Забезпечити збільшення над-
ходжень з плати за землю шляхом 
перегляду нормативної грошової 
оцінки земель та скорочення термі-
нів оформлення  та реєстрації дого-
ворів оренди земельних ділянок.

18.4. З метою підвищення ефек-
тивності управління об’єктами ко-
мунальної власності відповідних 
територіальних громад району 
та враховуючи недостатню робо-
ту окремих рад з цього питання в 
2013 році, вжити організаційних за-
ходів, спрямованих на забезпечення 
прибуткової діяльності підприємств 
комунальної власності, які здійсню-
ють господарську діяльність, пога-
шення ними недоїмки, яка утвори-
лася станом на 1 січня 2014 року, та 
збільшення надходжень від оренд-
ної плати за користування цілісним 
майновим комплексом, іншим май-
ном, що перебуває в комунальній 
власності.

18.5. З метою збільшення над-
ходжень до відповідних місцевих 
бюджетів не допускати прийняття 
рішень відповідних місцевих рад 
щодо надання суб’єктам господарю-
вання пільг зі сплати податків і збо-
рів до місцевих бюджетів.

18.6. З метою недопущення втрат 
надходжень до бюджету розвит-
ку місцевих бюджетів району при 
укладенні договорів купівлі-прода-
жу земельних ділянок несільсько-
господарського призначення реко-
мендувати утримуватися від надан-
ня розстрочки з оплати за придбані 
земельні ділянки;

19. Відділу районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку 
територій, здійснення економічних 
реформ спільно з галузевими управ-
ліннями і відділами райдержадміні-
страції:

19.1. Здійснити детальний аналіз 
результатів діяльності підприємств, 

закладів і установ, що належать до 
спільної власності територіальних 
громад району.

19.2. Переглянути фінансові плани 
підприємств, що належать до спіль-
ної власності територіальних громад 
району, та закладів, які отримують 
фінансову підтримку з районного 
бюджету, і надати їх на розгляд і за-
твердження профільним постійним 
комісіям районної ради.

19.3. Вжити заходів щодо ліквіда-
ції податкового боргу за платежами 
до бюджету та заборгованості із за-
робітної плати і до Пенсійного фон-
ду.

20. Головним розпорядникам ко-
штів районного бюджету, головам 
місцевих рад:

20.1. Забезпечити в першочерго-
вому порядку потребу в коштах на 
оплату праці працівників бюджет-
них установ відповідно до встанов-
лених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати, проведення роз-
рахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовід-
ведення, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджет-
ними установами.

20.2. Забезпечити укладення угод 
бюджетними установами щодо 
кожного виду енергоносіїв у межах, 
встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів, 
обґрунтованих лімітів споживання 
в натуральних одиницях відповідно 
до встановлених асигнувань.

20.3. Взяти під особистий кон-
троль реалізацію заходів з енер-
гозбереження в бюджетній сфері, 
забезпечити повне оснащення бю-
джетних установ сучасними прила-
дами обліку газу, води, теплової та 
електричної енергії.

21. Відповідно до статті 16 Бю-
джетного кодексу України нада-
ти право керівникові фінансового 
управління райдержадміністрації за 
погодженням з постійною комісією з 
питань бюджету та фінансів район-
ної ради здійснювати на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово віль-
них коштів місцевих бюджетів на 
депозитах у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.

22. Відповідно до статей 43, 73 Бю-
джетного кодексу України надати 
право районній державній адміні-
страції в особі фінансового управ-
ління райдержадміністрації отриму-
вати у порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України: позики на 
покриття тимчасових касових роз-
ривів районного бюджету, пов’яза-
них із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду в межах 
поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казна-
чейського рахунку на договірних 
умовах без нарахування відсотків 
за користування цими коштами з 
обов’язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного пе-
ріоду; середньострокові позики на 
суми невиконання у відповідному 
звітному періоді розрахункових 
обсягів кошика доходів районно-
го бюджету, визначених у Законі 
України «Про Державний бюджет 
України на 2014 рік», за рахунок 
коштів єдиного казначейського ра-
хунка на умовах їх повернення без 
нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами. Фінансовому 
управлінню райдержадміністрації 
спільно з управлінням Державної 
казначейської служби України у 
Дніпропетровському районі забез-
печити повернення отриманих ра-
йонним бюджетом у 2013 року ко-
штів середньострокової позики у 
порядку, визначеному постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 
грудня 2010 року № 1203 «Про за-
твердження Порядку надання Раді 
міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевим державним адмі-
ністраціям і виконавчим органам 
відповідних місцевих рад середньо-
строкових позик та їх погашення».

23. Додатки 1 – 8 до цього рішення 
є його невід’ємною частиною. 

24. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комі-
сію районної ради з питань соціаль-
но-економічного розвитку району, 
бюджету та фінансів.

Л.о.Біла, голова районної ради, 
сел. Ювілейне.

31.01.2014 року № 368-30/Уі

ріШЕННя ТриДцяТої СЕСії ДНіПроПЕТроВСьКої рАйоННої рАДи  
ШоСТого СКЛиКАННя «Про рАйоННий БЮДжЕТ НА 2014 ріК»
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хриСТиАНСКиЕ иСТиНы

УПрАВЛіННя ПЕНСійНого фоНДУ УКрА-
їНи В ДНіПроПЕТроВСьКомУ рАйоНі 
ДНіПроПЕТроВСьКої оБЛАСТі оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади голов-
ного спеціаліста відділу виконання бюджету. У 
конкурсі можуть брати участь усі бажаючі гро-
мадяни України, які мають повну вищу освіту 
відповідного професійного спрямування та стаж 
роботи у державній службі або в сферах управлін-
ня за фахом. Володіння комп’ютерними програма-
ми, знаннями законодавчої бази та інструктивних 
документів. Документи подаються протягом 30 ка-
лендарних днів із дня опублікування оголошення. 
За довідками звертатися за телефонами: 725-47-06, 
27-80-40. Адреса: сел. Ювілейне, вул.Теплична, 23.

іНформАція Про рЕЗУЛьТАТи 
ПроВЕДЕННя АУКціоНУ 

Ювілейна селищна рада повідомляє, що 
27.01.2014 р. на товарній біржі «Катеринос-
лавська» відбувся аукціон із продажу нежит-
лового приміщення №71, розташованого на 
першому поверсі житлового будинку № 33 
по вул. Тепличній.

Переможець аукціону – фізична особа, 
придбала обۥєкт за ціною 81510,0 грн (без 
ПДВ). Кошти від продажу обۥєкту в повному 
обсязі надійшли до місцевого бюджету.

Подаруйте коханим казку
На день всіх закоханих прийнято дарува-

ти валентинки. Традиційно – це листівка у 
формі сердечка. Проявіть свою фантазію та 
оригінальність. А ще краще, зробіть листівку 
власними руками. Саме така валентинка вже 
точно буде ексклюзивною. 

Святкове меню
Салат «Цезар» 

інгредієнти: 1/2 батона (200г), 300 г курячого філе, 1 вели-
кий пучок салату, 50 г пармезану, 1 зубчик часнику, оливкова 
олія. Для заправки: 2 варені жовтки, 2 ч.л. гірчиці, 1 зубчик 
часнику, 2 ст.л. лимонного соку, 1 ч.л. 6 % оцту, 100 мл олив-
кової олії, сіль, перець.

Приготування. Змішайте 5 ст.л. оливкової олії з видавле-
ним часником й залиште на 15 хвилин. Наріжте батон не-

великими кубиками та обсмажте на маслі з час-
ником до золотистого кольору. Далі наріжте філе 

невеликими шматочками, посоліть, поперчіть 
(смажити до готовності).

Заправка: розітріть жовтки з гірчицею; 
додайте видавлений через часникодавку 

часник, перемішайте; додайте оцет,  лимон-
ний сік, масло й добре перемішайте (сіль, пе-

рець за смаком). Натріть сир на дрібній тертці. 
Викладіть філе та сухарики на листки салату, по-

лийте їх соусом і посипте пармезаном.

Салат із Сиром і ананаСами 
інгредієнти: 300 г сиру (твердого), 300 г консервованих 

ананасів,  3 зубчики часнику, креветки 3 штучки, зелень, 
майонез. 

Приготування. Наріжте дрібними кубиками ананаси та 
змішайте їх із натертим сиром. Додайте видавлений через 
часникодавку часник, перемішайте та заправте майонезом. 
Зверху прикрасьте зеленню та цілими креветками.

Салат фруктовий «день закоханих»
інгредієнти: 2 ківі, 2 яблука, 1 апельсин, 2 банани; Для 

соусу: 1 варене яйце, 3 ст.л. рослинної олії, сік половини ли-
мона, 100 г сметани, сіль, перець, цукор – за смаком.

Приготування. Очистіть й наріжте кубиками всі фрукти, 
покладіть у салатницю та перемішайте. Далі робимо заправ-
ку для салату. Зваріть яйце, витягніть жовток (білок нам не 
потрібен) і розітріть, залийте рослинним маслом, перемі-
шайте, посоліть, додайте сметану та лимонний сік. Приправ-
те меленим перцем і цукром – добре збийте й сміливо лийте 
зверху в салат. Смачного!

здоров’я 
Сухофрукти: джерело енергії 

Регулярне вживання чорносливу зміц-
нить нервову систему,  поліпшить травну 
систему організму. 

фініки вживають, як ліки від застуди 
та головного болю. 

родзинки допомагають знизити від-
чуття голоду (якщо ви на дієті), знижують ризик розвитку 
серцевих захворювань і хвороб, пов’язаних із щитовидною 
залозою, є відмінним антидепресантом.

інжир нормалізує роботу щитовидної залози, поліпшує 
систему травлення.

Курага поліпшує травлення й очищає кишечник, що робить 
її незамінним продуктом у процесі боротьби з зайвою вагою.

День Святого Валентина – дуже ніжне 
й добре свято. У цей день люди відкрито 
говорять про найпрекрасніше в світі по-
чуття – кохання. Саме в цей холодний 
лютневий день на душі тепло, як ніколи, 
а повітря заполонили відчуття щастя 
й романтики. Крім того, день всіх за-
коханих – чудова нагода показати свою 
любов та турботу. 

гОРОСКОП
НА ТижДЕНь

оВНи. Доволі активний діловий тиждень. Вам дове-
деться багато працювати, долаючи численні перешкоди. 
Запорукою успіху стане професійний досвід.

ТіЛьці. Раціонально застосувавши свої вміння та 
здібності, ви зможете досягти вельми вагомих здобут-
ків та загалом поставленої цілі. Не забувайте про друзів, 
спілкування з ними буде вам на користь.

БЛиЗНЮКи. У зв’язку з несподіваною ситуацією 
вам доведеться цілковито змінити свої плани. Імовірно 
виникне необхідність перегляду й головних цілей вашої 
діяльності та окреслення нової мети.

рАКи. Тиждень сприятливий для успішного вирішен-
ня найважливіших життєвих питань. Отже для цього 
наразі варто максимально сконцентруватися та не шко-
дувати часу й сил.

ЛЕВи. Бажання стрепенутися від сірої буденності, от-
римати нові враження й внести у життя яскраві барви 
може підштовхнути вас до різноманітних експериментів 
та навіть неординарних вчинків. Будьте обачними.

ДіВи. Вам наразі не варто затівати справ надзвичайної 
важливості. Тому цей період краще перечекати та при-
святити зустрічам із друзями.

ТЕрЕЗи. На цьому тижні ви зможете здійснити най-
важливіші задуми. Отож сміливо плануйте, усе обов‘яз-
ково вирішиться на вашу користь.

СКорПіоНи. На цьому тижні на вас чекають тільки 
позитивні емоції. На роботі усе спокійно, а це означає, 
що ви всюди встигли й всім догодили. 

СТріЛьці. Основну увагу цього тижня вам доведеться 
зосередити на професійній діяльності: від якості викона-
них завдань залежатиме ваш подальший кар’єрний ріст. 

КоЗЕроги. Фортуна підготувала вам приємні нес-
подіванки й гарні сюрпризи, отож попереду на вас чека-
ють радісні моменти. 

ВоДоЛії. Поставши перед необхідністю вирішення 
важливих рішень, прислухайтесь винятково до внутріш-
нього голосу та покладайтеся на власний досвід.

риБи. Дуже вдалий тиждень для успішного вирішен-
ня питань кар’єри та зміни місця роботи. Фінансові опе-
рації можуть принести доволі вагомі прибутки.

гоСпоДарочК а

Районна рада ветеранів глибоко співчуває рідним і близьким із приводу смерті 
михайла Андрійовича гУЛого. 

Михайло Андрійович народився 28 травня 1941 на Чернігівщині. Після 
закінчення Київського аграрного університету все своє життя пропрацював 
на підприємствах Дніпропетровського району. Він був прекрасною 
людиною, турботливим чоловіком, батьком і дідусем. 

СВІТЛА ПАМ’ЯТь ПРО НьОГО ЗАЛиШиТьСЯ В НАШиХ СЕРЦЯХ.
ХАЙ РІДНА ЗЕМЛЯ ЗІГРІВАЄ ЙОГО ТЕПЛОМ. ВІЧНА ПАМ’ЯТь. 

Главный смысл этого праздника 
– это исполнение пророчеств. Хотя 
праздник Сретения появился только в VI-м 
веке, но сам по себе праздник, который был 
в это время календаря, он древний, и это 
праздник даже иногда назывался Пас-
хой, еще одной Пасхой. Это был 
важнейший праздник в самом 
конце церковного года, после 
чего начинался новый цикл с 
Великим постом и Пасхой, и 
значение этого праздника было 
первоначально – второе пришествие 
Господне, конец исто-
рии. 

Но самое главное, 
что здесь празднует Церковь, это тоже проро-
чество исаино. Это пророчество, которое чита-
ется в одной из паремий, когда исаия в самом 
начале своего пророческого служения видел 
серафимов, и один из них взял угль горящий 
и вложил ему в уста и тем самым очистил его 
уста. В сегодняшнем праздничном богослуже-
нии Богородица называется «таинственными 
клещами». Она сама прообразует собой те кле-
щи, которыми берется угль. Потому что чело-
веческое естество просто не может взять в себя 
угль Божества раскаленный; и для того, чтобы 
его взять, нужна была Богородица, Которая и 
стала клещами, которыми можно взять раска-
ленный угль. Для того, чтобы очистить челове-
ческий род; для того, чтобы попадая нам в уста, 
оно очищало наши уста. Тоесть имеется в виду 
в духовном смысле – попаляло наши грехи. и 
мы знаем, что является в преимущественном 
смысле для православных христиан углем. Это, 
конечно же, Евхаристия. и поэтому мы долж-

ны это понимать не только как 
лишнее указание на то, что в 

праздник и в частности в сегодняшний 
праздник надо причащаться, что сегодня 
мы опять совершаем праздник, который 

указывает нам на Евхаристию, мы должны 
вообще понимать, что такое Евхаристия,  

что это угль попаляющий, огонь, кото-
рый либо попаляет наши грехи, если мы 
приступаем к ней с покаянием, либо по-
паляет нас самих, если мы поступаем не 

так, как должно.
и если мы будем готовиться к причастию 

так, как это надо, т.е. 
к каждому праздни-
ку стараться испове-

даться, причащаться; стараться никогда не при-
ходить на литургию так, чтобы не готовиться к 
причастию, и в то же время приходить на литур-
гию всегда, когда она служится, по возможно-
сти, то тогда мы будем готовиться к исповеди, 
готовиться к причастию, каждый день думать 
о своих грехах – подготовка к исповеди должна 
происходить именно ежедневно, хотя исповедь и 
не ежедневно, и мысленно каяться перед Богом. 
и тогда мы, конечно, будем жить внимательно, 
каких-то грехов, может быть, и совершать не 
будем, в каких-то покаемся, и тогда, конечно, 
мы будем жить одной жизнью с Церковью, и Го-
сподь, несмотря на наши многие грехи и недо-
стоинства, нас не попалит святым причащением, 
а будет попалять наши грехи. и именно в этом 
самый главный смысл сегодняшнего праздни-
ка – что мы принимаем Христа как тот раска-
ленный угль, который держится в клещах, а 
клещи – это Пресвятая Богородица. Аминь.

Константин ДроБиТьКо.

СрЕТЕНиЕ  гоСПоДНЕ

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини 
серії АЕ № 005845 від 18 жовтня 2010 р. на ім’я Тихонов 
олександр олександрович, вважати не дійсним.

ДНіПроПЕТроВСьКий рАйоННий цЕНТр ЗАйНя-
ТоСТі оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 
провідного спеціаліста відділу надання соціальних послуг; 
головного спеціаліста  відділу взаємодії з роботодавцями. В 
конкурсі можуть прийняти участь всі бажаючі громадяни 
України, які мають повну вищу освіту відповідного профе-
сійного спрямування, стаж роботи на державній службі не 
менше 3 років, володіння комп’ютерними програмами, знан-
ня державної мови. Документи приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з моменту опублікування оголошення. Умо-
ви прийому на роботу за телефонами: 753-75-34, 753-77-05. 
Звертатися за адресою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 69.

розроблений детальний план частини те-
риторії кварталу с. горянівського по вул.
Красноармійській Кіровської селищної ради 
Дніпропетровського району Дніпропетров-
ської області щодо розміщення земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель та 
споруд. Замовником проектних робіт виступає 
виконавчий комітет Кіровської селищної ради.

громадські слухання відбудуться 12.03.2014 
в приміщенні Кіровської селищної ради, ву-
лиця центральна, буд. 35. Свої пропозиції та 
зауваження можна надсилати за адресою: Кі-
ровська селищна рада, вулиця центральна, 
буд. 35 Дніпропетровського району Дніпропе-
тровської області, тел.: 721-85-07.  

рішенням Кіровської селищної ради розпо-
чаті роботи щодо розробки генерального пла-
ну території селища міського типу Кіровське.

На виконання ст. 17 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності» з метою 
врахування громадських та приватних інтере-
сів Кіровська селищна рада пропонує юридич-
ним та фізичним особам, які використовують 
або планують використовувати територію сел. 
Кіровського для містобудівних потреб, напра-
вити свої письмові пропозиції протягом двох 
місяців із моменту опублікування цього оголо-
шення за адресою: 52030, Дніпропетровська 
область, Дніпропетровський район, сел. Кі-
ровське, вул. центральна, буд 35.
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допоможіть урятувати життя

Робота ДРО ВФСТ 
«Колос» у минуло-

му році була направлена на реалізацію 
Програми губернатора Дніпропетровщи-
ни Дмитра Колєснікова «Міцне здоров’я 
– успішне життя!», Цільової комплексної 
програми розвит-
ку фізичної куль-
тури й спорту в 
Дніпропетровсь-
кому районі до 
2016 року.

Районною Ор-
ганізацією «Ко-
лос» згідно з пла-
ном були прове-
дені: 1 пленум, 4 
засідання президії, 
де розглядалися 
питання стану та 
розвитку фізичної 
культури та спор-
ту в колективах 
фізкультури міс-
цевих рад, вироб-
ничих колективах 
та організаціях. Проводилася цілеспрямова-
на робота щодо створення умов для задово-
лення потреб мешканців району в зміцненні 
здоров’я, фізичному та духовному розвитку, 
впровадження здорового способу життя.

Питання стану розвитку фізичної культу-
ри та спорту розглядалися на оперативних 
нарадах райдержадміністрації та районної 
ради.

За останні роки спостерігається зростан-
ня уваги з боку держави до розвитку фіз-
культури та спорту й ці позитивні зрушен-
ня можна довести цифрами й фактами: роз-
роблена й діє Цільова комплексна програма 
розвитку фізкультури та спорту, термін дії 
якої, рішенням сесії районної ради, продов-
жено до 2016 року. 

Щорічно проводяться районні сільські 
спортивні ігри, комплексна спартакіада 
«Краще спортивне село», спартакіада серед 
працівників агропромислового комплексу, 
змагання серед ветеранів, районні та сіль-
ські спортивні свята з нагоди знаменних 
дат. В усіх цих заходах взяли участь більше 
15 тисяч мешканців району.

Спортсмени та збірні команди району 

активно беруть участь в обласних, сільсь-
ких спортивних іграх, де займають призові 
місця з легкоатлетичного кросу, сімейних 
стартів, з армспорту та інших видів.

Продовжується робота із розширенню й 
зміцненню спортивної бази. За поточний 
рік введені в дію нові майданчики з трена-
жерним обладнанням, для пляжного волей-
болу та для ігрових видів спорту з синте-
тичним покриттям. 

Усі ці позитивні 
зрушення відбули-
ся завдяки спіль-
ній праці районної 
Організації ВФСТ 
«Колос» та сектору 
з питань фізичної 
культури й спорту, 
сім’ї та молоді рай-
держадміністрації, 
при підтримці рай-
держадмініст раці ї 
та районної ради, 
голів місцевих рад. 

Цьогорічні район-
ні сільські спортив-
ні ігри стартували 
змаганнями з фут-
залу, які пройшли 
при підтримці депу-

тата районної ради Володимира Мартин-
ця в спортивному комплексі Корпорації 
«Агро-Союз». Взяти участь у змаганнях 
виявили бажання 5 команд місцевих рад. 

Змагання проводилися за коловою системою 
й з першого туру лідерство захопили футболі-
сти с. Партизанського та селища Ювілейне. 
Перші з мінімальним рахунком перемогли 
олександрівців, а другі – зорянців (4:1).

У зустрічі лідерів удача була на боці ко-
манди з Партизанського – 4:2, що дозво-
лило їм стати одноосібним лідером. На 
розподіл призових місць могли вплинути 
футболісти з с. Чумаків, але програвши 
олександрівцям і, зігравши  внічию з пар-
тизанами, вони залишилися на 4 місці. В 
підсумку чемпіонами стала команда с. Пар-
тизанського, на 2 місці – Ювілейного, 3 – с. 
Олександрівки.

У лютому плануються змагання з баскет-
болу, волейболу серед чоловіків та жінок 
команд місцевих рад.

Наводимо підсумкову таблицю участі 
команд колективів фізкультури місце-
вих рад в районних сільських спортив-
них іграх 2013 року:

Людмила СТрЕжНьоВА, 
голова ДРО ВФСТ «Колос» АПК України.
На фото: чемпіони – команда с. Парти-

занського.

СПорТ

Підсумки сПортивного року

ПіДСУмКи рАйоННих СіЛьСьКих СПорТиВНих ігор 
СЕрЕД КомАНД міСцЕВих рА Д ДНіПроПЕТроВСьКого рАйоНУ

Примітка:  до комплексного заліку враховується 10 кращих показників, при недостат-
ній кількості заліків, нараховується 15 штрафних очок за кожен.

Сергійкові Босаю, 10-річному життєрадісно-
му хлопчикові з села олександрівка Дніпро-
петровського району, загрожує небезпека. 

Діагноз: онкологічне захворювання крові. 
Мама, Наталія Григорівна, інвалід II 

групи, сама виховує дитину. 
Дорослі не можуть залишити дитину в 

біді. Ми обов’язково допоможемо Сергійкові, 
й він неодмінно одужає!

ПЛАН ДіяЛьНоСТі  БАЛіВСьКої СіЛьСьКої рАДи З ПіДгоТоВКи ПроЕКТіВ  рЕгУЛяТорНих АКТіВ НА  2014 ріК

 В.П.рижАК, сільський голова.

Вид та  назва проекту ціль його прийняття Строк підготовки 
проекту

Найменування органу та підрозділу, 
відповідального за розроблення проекту

№№ 
з/п

Рішення сесії сільської 
ради «Про встановлен-
ня ставок єдиного по-
датку на 2015 рік»

Рішення сесії сіль-
ської ради «Про затвер-
дження земельного по-
датку»

Рішення сесії сільської 
ради «Про встановлення 
ставок збору за проваджен-
ня  деяких видів підприєм-
ницької діяльності  на 2015 
рік»

Виконання вимог Податкового 
кодексу України та встановлення 
оптимальних ставок єдиного по-
датку для розвитку підприємни-
цтва на території сільської ради.
Виконання вимог Податково-
го кодексу України з метою 
наповнення дохідної частини 
бюджету

Наповнення дохідної частини 
бюджету

2-й квартал
 2014 року

2-й квартал
 2014 року

4-й квартал
 2014 року

Комісія   сільської ради з питань пла-
нування, місцевого бюджету,  фінансів, 
соціально-економічного та культурно-
го розвитку села.

Комісія  сільської ради з питань пла-
нування, місцевого бюджету, фінансів, 
соціально-економічного та культурно-
го розвитку села.

Комісія сільської ради з питань плану-
вання, місцевого бюджету, фінансів, 
соціально-економічного та культурно-
го розвитку села.

1.

2.

3.

Мама – Наталія Григорівна Боса: 
моб.тел.: (068) 768-77-63. 

Протягом про-
фесійного життя 
багато праців-
ників набувають 
знань та навичок, 
які фактично пе-

ревищують рівень попередньо набутої освіти. Підтвердження результатів нефор-
мального професійного навчання для працівника – це підґрунтя для професійного 
вдосконалення, зростання заробітної плати та побудови подальшої кар’єри. Осо-
бливо це важливо для забезпечення зайнятості людей старшого віку, які на ринку 
праці є категорією, найбільш чутливою до кризових змін в економіці.

Так, Законом України від 12.01.2012 №4312-VI «Про професійний розвиток пра-
цівників» визначено правові, організаційні та фінансові засади функціонування 
системи професійного розвитку працівників. Встановлено, що організація профе-
сійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб 
власної господарської діяльності або іншої діяльності відповідно до вимог зако-
нодавства. Професійне навчання здійснюється безпосередньо у роботодавця та на 
договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на під-
приємствах, в установах або організаціях. Роботодавець може утворити окремий 
підрозділ з питань професійного навчання працівників або покласти ці функції на 
відповідних фахівців. Роботодавці можуть здійснювати формальне й неформальне 
професійне навчання.  Кабінет міністрів України від 15 травня 2013 р. № 340 при-
йнято Постанову «Про затвердження Порядку підтвердження результатів нефор-
мального професійного навчання осіб за робітничими професіями».

Формальне професійне навчання працівників робітничим професіям включає 
первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, а 
працівників, які за класифікацією професій належать до категорії керівників про-
фесіоналів і фахівців – перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення 
кваліфікації. За результатами формального навчання працівникові видається доку-
мент про освіту встановленого зразка.

Неформальне професійне навчання працівників здійснюється за їх згодою без-
посередньо у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів 
з урахуванням потреби власної господарської чи іншої діяльності. Для організації 
підтвердження результатів неформального навчання у складі державної служби 
зайнятості створюються центри визнання результатів неформального професійно-
го навчання. Результати неформального професійного навчання підтверджуються 
документом встановленого зразка про присвоєння або підвищення робітничої ква-
ліфікації. 

якщо вас зацікавила інформація  ви можете звертатися до Дніпропетров-
ського районного центру зайнятості за адресою: сел.Ювілейне, вул. Совхозна, 
69. Тел.: 753-77-05, 753-75-34.

микола СіНчУК, директор центру зайнятості.

цЕНТр ЗАйНяТоСТі іНформУЄ

НеформальНе професійНе НавчаННя 
за робітничими професіями

Снігопади та сильні вітри 
й хуртовини, які не вщухали 

впродовж останніх днів січня, залишили 
без автомобільного сполучення багато 

населених пунктів нашої області. Не стало виключенням і 
наше село Балівка. Але завдяки допомозі керівника Агрофірми «Агрос», 
депутата районної ради від Партії регіонів Миколи Лопадіна, керівника 
ФГ «Оріль», депутата сільської ради Сергія Булавіна, головного інженера 
ФГ «Колосок», депутата сільради Олександра Дриваля, приватного під-
приємця Сергія Полтавця  та керівника підприємста «Велес Ойл» В’ячес-
лава Фролова, вдалося своєчасно розчистити вулиці та провулки – й жи-
телі села змогли вчасно потрапити на роботу, були повністю забезпечини-
ми необхідними продуктами харчування  та медичним обслуговуванням.

Ця непроста ситуація ще раз доводить, що тільки спільними зусиллями 
та небайдужим відношенням людей можна подолати всі складні життєві 
обставини.      

               З вдячністю Валерій рижАК, Балівський сільський голова.

рЕДАКційНА ПоШТА  

Подяка

Тануть струмками білі кучугури снігу, що зовсім недавно ледь 
не відрізали від життєзабезпечення найвіддаленіші населені пун-
кти нашого району – Миколаївку, Степове та Благовіщенку. Жителі 
цих сіл надзвичайно вдячні депутатові районної ради від Партії 
регіонів Анатолієві Гречині та Степовому й Орджонікідзевському 
сільським головам Юрієві Світличному та  В’ячеславові Калілею за 
організацію розчищення доріг від снігових заметів. 

Нашому кореспондентові випала нагода проїхати дорогами, де згор-
нений сніг обабіч дороги сягав вище людського зросту, навіть ставало 
страшно у такому одночасно засліплюючому та безпросвітному сні-
говому оточенні. А ще імпонує кожному гостеві віддалених сіл, що 
на кожному будинку – табличка з назвою 
вулиці та будинку. Навіть у заметіль про-
сто знайти потрібну адресу. Можливо й 
дрібничка, та такими похвалитися не мо-
жуть багато вулиць  ніпропетровська.

Нові сюрпризи від матінки природи не забаряться. Будьмо напо-
готові проявити згуртованість й організаторські здібності. Наріка-
ти на труднощі та негоду не в характері наших героїв – активістів і 
лідерів громад.            Таміла жорНяК.

Шановні громадяни! 
Районний сектор ГУ 

ДСНС в області нагадує, що під час експлуатації пічного опалення не дозво-
ляється: залишати без нагляду печі, що топляться; користуватися печами й 
осередками вогню,що мають тріщини; розміщувати паливо та легкозайми-
сті матеріали й речовини безпосередньо перед топковим отвором; зберігати 
не загашені вуглини та золу в металевому посуді, встановленому на дерев̀ я-
ній підлозі; сушити та складати на печах одяг, дрова, легкозаймисті мате-
ріали та предмети. У разі виникнення пожежі телефонуйте за номером 101.

Артем  ЗАПоЛяНСьКий,  головний інспектор Дніпропетровського 
районного сектору ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

ДСНС іНформУЄ БЕЗПЕчНЕ оПАЛЕННя

НАріКАТи НА НЕгоДУ НЕ СЛіД


