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Дорогі діти, студенти, батьки, вчителі, викладачі, вихователі! 
Вітаємо вас із чудовим хвилюючим святом – Днем Знань! 

Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з 
нас. Це день, що дає можливість дорослим повернутися в свої золо-
ті роки, а учням і студентам – до своєї другої домівки – у школи та 
вузи. Саме в День Знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх 
вчителів і викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця. Щиро 
дякуємо вам, дорогі наші вчителі, - ми завжди залишаємося ваши-
ми учнями. 

Усім, хто в цей день прийде до навчальних закладів здобувати 
знання, бажаємо досягти своєї мети в житті, знайти взаєморозу-
міння з викладачами та батьками, зустріти добрих і надійних дру-
зів. Ми сподіваємося, що День Знань стане для школярів початком 
наполегливої праці, надійним кроком у світ пізнання.

Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизон-
ти пізнання себе й світу, вчителів надихне успіхами вихованців, 
батьків – гордістю за своїх дітей.

Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова райдержадміністрації.
Сергій ІВАНЦОВ, голова районної ради.

Дорогі учні, педагоги, батьки! 
Від усього серця вітаємо вас із Днем Знань!

Це всенародне свято приходить до нас разом із початком нового на-
вчального року, коли перед дітьми знову гостинно відчиняються двері 
шкіл. Перед вами, молодими, відкрито всі дороги. Ми глибоко віри-
мо, що ви підете обраним шляхом твердо і впевнено, здобудете багато 
славних перемог, досягнете вершин професійного успіху. Для когось 
навчальний рік, що починається, буде першим, для когось – останнім 
чи черговим. Але день, яким він відкривається, однаково хвилюючий 
і незабутній – святковою атмосферою, барвами осінніх квітів, свіжі-
стю оновлених класів. І, звичайно, закличним дзвоником. А особливо, 
нашим дорогим першокласникам – ніколи не зупиняйтеся на дорозі 
Знань, вона цікава й по-справжньому нескінченна!

Бажаємо нашим учням, шановним викладачам, всім працівникам 
освіти  незабутніх миттєвостей шкільного життя, справжніх відкрит-
тів в пізнанні світу, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, великих 
творчих успіхів.

З найкращими побажаннями районний відділ освіти та райком 
профспілки  працівників освіти і науки України. 

Шановні педагоги, дорогі учні 
Дніпропетровського району! Щиро вітаю вас 

із початком нового навчального року – Днем Знань!
Цей день завжди вривається в життя шумно, 

дзвінко, несподівано. Його чекають всі й завжди. 
Він особливий: чистий, як осіннє небо, добрий, як 
перша вчителька, й урочистий, як будь-яка важ-
лива подія в житті людини. Вітаю всіх вас із 1 ве-
ресня!  

Початок навчання – це фактично початок життя. 
Бажаю здоров’я вчителям, удачі учням і величез-
ного терпіння батькам. Так, без несподіванок не 
обійтися. Їх буде чимало, і нехай вони стануть для 
всіх приємними, яскравими, незабутніми! А поки 
нехай лунає перший вересневий дзвоник! Він за-
кликає не тільки в класи, але й до порядку, дисци-
пліни, уважності. Зі святом усіх!

З повагою Віктор БУТКІВСЬКИЙ,
депутат Верховної Ради України.

Шановні викладачі, педагоги, дошкільнята, учні! Прийміть щирі вітання зі святом Першого дзво-
ника та Днем Знань від Ювілейного селищного голови Івана КАМІНСЬКОГО.

День Знань – свято, яке у кожного з нас викликає емоції, адже всі ми були учнями. І цього дня – 1 
вересня, дорогі учні та дошкільнята «Берізки» та «Червоної Шапочки» селища Ювілейне, бажаю 
вам усім успішно крокувати дорогою знань і пам’ятати, що саме від освіти залежить успіх у май-
бутньому. Нехай будуть із вами допитливість, працелюбність і наполегливість, а також натхнення 
до творчості нових відкриттів! А викладачам, педагогам – усім, хто носить високе звання Вчителя 
– низько вклоняюся за благородний і такий потрібний труд. Здоров’я й терпіння вам, впевненості в 
завтрашньому дні, добробуту й Божої благодаті!,

Підгородненський міський голова Петро ДУДКА від усього серця вітає педагогів, дошкільнят та 
учнів Підгородненської територіальної громади з прекрасним святом – Днем Знань!

День Знань приходить до нас разом із початком нового навчального року, коли перед дітьми знову гостин-
но відчиняються двері не тільки дитячих садочків «Енергетик» та «Івушка», а й Підгородненських шкіл. 

Для когось навчальний рік, що починається, буде першим, для когось – останнім чи черговим. Але день, 
яким він відкривається, однаково хвилюючий і незабутній – святковою атмосферою, барвами осінніх квітів, 
свіжістю оновлених класів. І, звичайно, закличним дзвоником.

Любимівський сільський голова Катерина ЖЕЛЯБ’ЄВА  вітає всіх дошкільнят, учнів, педаго-
гів, батьків Любимівської територіальної громади зі святом Першого Дзвоника  та Днем Знань!

Славна традиція святкувати перший день нового навчального року об’єднала багато поколінь: без пере-
більшення, його відзначають усі, від вихованців дитячого садочку «Чарівна казка» до учнів та педагогів 
Любимівської школи. Це наше спільне свято, тому що в основі будь-якої справи, будь-якої професії й навіть 
хобі лежать знання. Вони дають людині впевненість і свободу в виборі життєвого шляху, можливість домог-
тися успіху й реалізувати свої здібності. 

У цей світлий день я бажаю всім дошкільнятам, учням і вчителям міцного здоров’я, терплячості, а го-
ловне щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші 
бажання стануть реальністю!

Дорогі вчителі, діти та батьки Кіровської селищної ради! 
Щиро вітаю вас із Днем Знань та новим навчальним роком!

В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований 
скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, 
жити. Кожен із нас, перегортаючи сторінки свого життя, зупиниться на тій, що має 
назву «школа». І полинуть тоді думки приємні, життєрадісні, і защемить серце, бо 
згадуєш своє дитинство, юність, своїх кращих друзів, своїх порадників і наставни-
ків – учителів. 

Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне 
виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. 
Адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить 
наше майбутнє, завтрашній день Української Держави. 

У цей день хочеться побажати учням Кіровської громади любити рідну мову й 
землю, поважати працю й знання. 

З повагою Вадим ВІЛЬКО, Кіровський селищний голова.

Новоолександрівський сільський голова Олександр ВІЗІР від щирого сер-
ця вітає всіх дошкільнят, учнів, педагогів, батьків Новоолександрівської те-
риторіальної громади з чудовим хвилюючим святом – Днем Знань!

Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом Першого дзвоника – 
Днем Знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдай-
них джерел цивілізації. День знань став по-справжньому всенародним святом мо-
лодості та надій. 

Сподіваюся, що цей день стане для малечі дитячого садочку «Світлячок» та для 
школярів Новоолександрівської громади початком наполегливої праці, надійним 
кроком у світ пізнання. Бажаю вам незабутніх миттєвостей шкільного життя, справ-
жніх відкриттів, пізнання світу!

ПРО СКЛИКАННЯ ТРИДЦЯТЬ П’ЯТОЇ СЕСІЇ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

Відповідно до частини 4, 9 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» голова Дніпропетровської районної ради 
Сергій Вікторович  Іванцов  підписав розпорядження №52-р від 28 
серпня 2014 року «Про скликання тридцять п’ятої сесії Дніпропе-
тровської районної ради VІ скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, тридцять п’ята сесія Дні-
пропетровської районної ради VІ скликання відбудеться 10 вересня 
2014 року о 10.00 годині в приміщенні районної ради за адресою: вул. 
Теплична, 5, перший поверх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться питання: про затвердження 
структури та штатної чисельності Комунального закладу «Центр 
соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» Дніпропе-
тровської районної ради Дніпропетровської області; інформація 
про стан підготовки житлово-комунального господарства та за-
кладів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий пе-
ріод 2014/2015 року; різне.

Порядок про ведення сесії: реєстрація депутатів районної ради – 
з 9.30. Пленарне засідання районної ради – о 10.00. Засідання Прези-
дії районної ради відбудеться 09 вересня 2014 року о 10.30.

Відповідно до плану основних системних за-
ходів у середу відбулося засідання колегії рай-
держадміністрації під головуванням першого 
заступника голови Романа Пруденка. На роз-
гляд колегії виносилися наступні питання: про 
стан готовності сільськогосподарських підпри-
ємств до збирання пізніх зерно-
вих та технічних культур урожаю 
2014 року та організацію роботи з 
посіву озимих культур; про стан 
виконавської дисципліни щодо 
організації виконання актів та до-
ручень органів виконавчої влади 
вищого рівня, власних розпоряд-
чих актів за перше півріччя 2014 
року; інформація щодо виконан-
ня  вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» 
в Дніпропетровській райдержад-
міністрації за 7 місяців 2014 року.

З першого питання доповіла 
Тетяна Ткач, начальник управ-
ління агропромислового розвитку, яка зазна-
чила, що хліборобами району зі збирання вро-
жаю ранніх зернових культур було докладено 
багато енергії та вмінь, щоб досягти вагомих 
результатів. Але зупинятись не варто, бо попе-
реду важливий комплекс робіт зі збору врожаю 
пізніх зернових та технічних культур, овочів та 
картоплі, збирання та заготівка кормів, підго-
товка ґрунту та посів озимих під урожай 2015 
року.

Згідно статистичної звітності по всім катего-
ріям господарств до збирання підлягає: куку-
рудза на зерно на площі 17577 га, гречка 176 га, 
просо 419 га, сорго 1001 га, соняшник 25001 га, 
соя 104 га, картопля 3549 га, овочі 2828 га.

На 2015 рік в районі заплановано посіяти 26 
600 га озимих культур, із них: озимої пшениці 
18 000 га, озимого жита 650 га, озимого ячме-
ню 5350 га, озимого ріпаку 2600 га. Для посіву 

озимих культур у поточному році в більшості 
господарств району на сьогоднішній день під-
готовлені площі, заготовлено насіння, міне-
ральні добрива, засоби захисту рослин, пали-
во-мастильні матеріали.

Так, при потребі насіння озимих культур у 

кількості 4842 тонни, заготовлено 100%. Сьо-
годні це зерно перевіряється на кондиційність, 
на його якісні показники. Мінеральні добрива 
при потребі 2500 тонн у фізичній вазі заготов-
лені на 85%. На сьогоднішній день в наявності 
паливо-мастильних матеріалів 2965 тонн, або 
97%. Уся необхідна техніка для проведення 
осінньо-польових робіт готова на 98%. Згідно 
робочого плану проведення робіт зі збору піз-
ніх культур та посіву озимих необхідно завер-
шити до 1 листопада 2014 року.

«Весь комплекс осінньо-польових робіт 
хлібороби Дніпропетровського району завер-
шать якісно та своєчасно», - запевнила началь-
ник управління агропромислового розвитку. 
Співдоповідачами з даного питання були Ми-
кола Солодушко, завідувач лабораторії техно-
логії вирощування озимих культур Інституту 
сільського господарства степової зони та Ана-

толій Река, голова фермерського господарства 
«Вперед Агро».

З другого питання виступила Анна Харлан, 
головний спеціаліст відділу персоналу та орга-
нізаційної роботи, зазначивши, що протягом І 
півріччя на обліку в РДА перебувало 3589 доку-

ментів, з них контрольних 165. За звітній період 
проконтрольовано виконання 165 документів, 
з них виконано з порушенням терміну 5 доку-
ментів, на виконанні в структурних підрозділах 
райдержадміністрації знаходиться 15 докумен-
тів, строк виконання яких не минув. Станом на 
1 липня 2014 року на контролі перебувають 73 
розпорядження голови райдержадміністрації.

Відділом діловодства і контролю РДА по-
стійно здійснюється контроль за виконанням 
документів, результати якого заслуховуються 
на засіданнях колегії, оприлюднюються звіти 
керівників структурних підрозділів та викон-
комів місцевих рад.

Головою РДА прийнято 358 розпоряджен-
ня, у тому числі на виконання актів Верховної 
Ради України, Президента України та Кабінету 
Міністрів України - 48, на виконання розпоря-
джень голови ОДА - 7, в порядку контролю за 

виконанням актів Президента України та Ка-
бінету Міністрів України – 18. Усі директивні 
документи, в яких визначені завдання, знахо-
дяться на контролі та в установлені терміни на 
їх виконання надається відповідна інформація.

Щодо виконання вимог Закону України 
«Про доступ до публічної інформа-
ції» в Дніпропетровському районі за 
7 місяців 2014 року присутніх про-
інформувала Алла Джепа, головний 
спеціаліст забезпечення доступу до 
публічної інформації РДА. За 7 міся-
ців 2014 року всього по району на-
дійшло 67 інформаційних запитів, 
в тому числі: до РДА надійшло 20; 
до управлінь, відділів та структур-
них підрозділів – 4, до виконавчих 
комітетів – 43. Безпосередньо апа-
ратом, управліннями та відділами 
РДА опрацьовано 24 інформацій-
них запитів; відділом правового 
забезпечення –8; управлінням агро-

промислового розвитку – 4; відділом містобу-
дування, архітектури, житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфраструктури 
– 4, охорона здоров’я – 2, відділом економіч-
ного розвитку і торгівлі – 1, відділом фінансо-
во-господарського забезпечення –1, відділом 
діловодства і контролю –1, відділом персоналу 
та організаційної роботи–1, по одному запиту 
перенаправлено за напрямком до Підгороднен-
ської міської та Ювілейної селищної рад.

Усі запити на інформацію були своєчасно 
розглянуті, запитувачам надано ґрунтовні від-
повіді, задоволено 100%. Також здійснюється 
системний моніторинг відомостей щодо над-
ходження інформаційних запитів до РДА, його 
результати оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті в рубриці «Доступ до публічної ін-
формації».     

 Наталія ЯКІВЕЦЬ.

Президент України Петро Порошенко в зв’язку з різким загостренням ситуації в Донецькій 
області, а саме введенням російських військ на територію України, скасував робочий візит до 
Туреччини і скликає Раду національної безпеки і оборони України.

«Я прийняв рішення скасувати робочий візит до Турецької Республіки у зв’язку з різким 
загостренням ситуації в Донецькій області, зокрема в Амвросіївці і Старобешево, оскільки 
відбулося введення російських військ в Україну», - заявив Петро Порошенко. 

Президент повідомив, що скликає засідання РНБО для розробки плану подальших дій.
«Місце Президента сьогодні в Києві», - підкреслив Петро Порошенко.
Також в повідомленні говориться, що Україна терміново ініціює скликання засідання Ради 

Безпеки ООН. «Світ повинен дати оцінку різкому загостренню ситуації в Україні», - наголосив 
Порошенко.

За його словами, Україна звернеться до своїх європейських партнерів із закликом скликати 
надзвичайне засідання Ради Європейського Союзу.

27 серпня російські війська вторглися в Україну на півдні Донецької області, під їхнім 
контролем – Новоазовськ, місто розташоване за 15 кілометрів від кордону з Росією і за 44 кіло-
метри на схід від Маріуполя, який українські війська взяли під контроль у червні. Ця частина 
Донецької області раніше була відносно спокійною.

Державний департамент США підтвердив активність російських регулярних військ на схо-
ді України, які переходять у пряму військову контратаку в Україні.

ОфІЦІЙНО ВТОРГНЕННЯ РОССІЇ В УКРАЇНУ

КОЛЕГІЯ

ЗВІТУЄМО ПРО РОБОТУ
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Фонд Александра Вилкула 
«Украинская перспектива» первым в 
Украине выстроил систему оказания 
помощи и логистику поставок гума-
нитарных грузов мирным жителям 
из зоны конфликта.

Ключевые направления работы 
Фонда: закупка и доставка медика-
ментов и медоборудования в воен-
ные госпитали и больницы, где лежат 
раненые солдаты украинской армии; 
вывоз и расселение в лагерях Криво-
го Рога, Скадовска и Геническа детей 
из зоны конфликта; закупка и до-
ставка продуктов в лагеря беженцев, 
лечебные и социальные учреждения, 
где находятся мирные жители из «го-
рячих точек» Донецкой и Луганской 
областей; помощь семьям беженцев, 
расселенных в Кривом Роге.

«Оказание гуманитарной помо-
щи и восстановление Украины – 
это общая ответственность всех, 
кто верит в нашу страну. Сегодня 
ни один порядочный человек не 
может оставаться в стороне от горя, 
которое пришло на нашу землю. 
Фонд «Украинская перспектива» 
продолжит свою работу. Я благо-
дарю всех, кто делает эту необхо-
димую для страны работу вместе с 
нами», - сказал  глава Фонда Алек-
сандр Вилкул.

Контактная информация фон-
да: телефон: +38 (056) 732-34-60, 
сайт: http://www.vilkul.ua/

фОНД ВИЛКУЛА ПОМОГАЕТ 
РАНЕНЫМ СОЛДАТАМ 
УКРАИНСКОЙ АРМИИ 

И МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ 
ИЗ ЗОНЫ КОНфЛИКТА

укрАЇНо  МоЯ  МолодА
РАЙОННІ УРОчИСТОСТІ

и любимо нашу країну, наш мальовничий рідний 
край, дніпра  могутнього буремні хвилі й квіту-

чих мальв веселий дзвін. Святою для кожної людини є 
та земля, де вона народилася, увібрала в себе мамину піс-
ню-колисанку, зробила перший невпевнений крок, вимо-
вила перше слово, почула солов’їний спів  народної пісні… 
Ці почуття – вічні, їх не загасити в кожному з нас. 

З нагоди святкування Дня Незалежності України та Дня 
Прапора в залі засідань районної ради відбулися урочисто-
сті. Приміщення святково прикрашали квіти, українські 
рушники, майоріли синьо-жовті прапори. Цей патріотич-
ний захід – віра в краще життя, добробут та велике майбут-
нє країни. Нехай кожен відчує гордість за нашу державу, 
бо ми – діти України, ми – укра-
їнці.

З 23-ю річницею Незалеж-
ності України та Днем Дер-
жавного Прапора України при-
сутніх у залі привітав голова 
райдержадміністрації Едуард 
Підлубний, побажавши нас-
наги, мирного чистого неба, 
а військовим, які захищають 
цілісність країни на сході ви-
тримки й неодмінно перемоги: 
«Сьогодні на сході України ви-
рішується доля нашої держави. 
Ми віримо в перемогу нашої 
української армії над підступ-
ним підлим ворогом!».

Грамотою Дніпропетров-
ської райдержадміністрації за 
сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм, активну участь у 
суспільному житті району, з на-
годи 23-ї річниці Незалежності 
України були нагороджені: Лі-
дія Білан, діловод Чумаківської 
сільської ради; Людмила Во-
робйова, головний спеціаліст 
відділу з призначення пенсій 
УПФ; Павло Красноносов, за-
ступник начальника фінуправ-
ління, начальник відділу бю-
джетної політики, економіч-
ного аналізу та фінансування 
бюджетних установ; Алла 
Єрмольчук, начальник відділу 
планування податків, оцінки 
виконання доходів бюджету та автоматизованої обробки 
економічної інформації фінуправління; Олена Войтович, 
начальник відділу бухгалтерського обліку, контролю та 
господарського забезпечення – головний бухгалтер фі-
нуправління; Майя Панасюк, Тетяна Зерницька, Леонід 
Дяченко, учасники вокального ансамблю «Веснянка» Лю-
бимівського БК; Тетяна Ткач, начальник управління агро-
промислового розвитку; Наталія Омельченко, головний 
спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових ка-

тегорій громадян УСЗ; Олена Фурман, секретар Любимів-
ської сільської ради; Гульнара Шевченко, директор Люби-
мівського БК; Михайло Федірко, директор КП «Господар» 
Любимівської сільської ради; Оксана Плоска, головний 
спеціаліст архівного відділу; Галина Лесковець, начальник 
табору відпочинку «Веселка» на базі КЗ Ювілейна ПШ-2.

До вітального слова приєдналася Віра Джур, в.о. голови 
районної ради, яка звернулася до присутніх: «У цю хвилю-
ючу мить, коли наша держава відзначає День Державного 
Прапору та День Незалежності нашої красуні України, нам 
як ніколи слід об’єднатися, стати оплотом солідарності та 
миру – єдиною міцною родиною».

Свято Незалежності України цього року набуло небува-

лого змісту, наповнило наші душі патріотизмом і надзви-
чайною любов’ю до Батьківщини, територіальну цілісність 
якої боронять наші солдати в східних областях України. На 
вістрі цих подій знаходяться військкомати.

Грамотою голови райдержадміністрації та голови райра-
ди за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
активну громадську діяльність, за військово-патріотичне 
виховання молоді, соціальний захист ветеранів війни та ва-
гомий внесок у зміцнення обороноздатності, суверенітету 

та територіальної цілісності держави на-
городжений Валерій Лень, підполковник, 
військовий комісар Дніпропетровського 
району в 2006-2014 роках.

Грамотою Дніпропетровської облради 
за вагомий особистий внесок у розви-
ток регіону, сумлінну працю, високий 
професіоналізм та з нагоди 23-ї річниці 
Незалежності України були нагородже-
ні: Катерина Желяб’єва, Любимівський 
сільський голова; Валерій Рижак, Балів-
ський сільський голова та активіст Чума-

ківської територіальної громади Алла Ситенко.
Грамотою Дніпропетровської райради за багаторічну сум-

лінну працю, значний внесок у суспільне життя району та сво-
їх територіальних громад, з нагоди 23-ї річниці Незалежності 
України були відзначені: Григорій Андрєєв, Сурсько-Литов-
ський сільський голова; Любов Рибачук, заступник Люби-
мівського сільського голови; Людмила Данилова, заступник 
Чумаківського сільського голови; Василь Шлапак, депутат 
Новомиколаївської сільської ради; Валерій Гаріфулін, депу-
тат Партизанської сільської ради; Віталій Моргун, директор 
Підгородненського БК; Світлана Коваленко, завідуюча ДНЗ  
«Чарівна казка» Любимівської сільської ради; Алла Фефе-
лова, військовий обліковець Миколаївської сільської ради; 

Лілія Глитенко, завідуюча Миколаївського сільського клубу; 
Любов Назаренко, спеціаліст-землевпорядник Степнянської 
сільської ради; Валентина Тимошенко, бухгалтер Новоолек-
сандрівського ЦСССДМ; Володимир Лисенко та Сергій Кар-
пук, активісти Кіровської громади; Ігор Лиша, голова БО «Ба-
лівський фонд розвитку громади»; Альберт Дерягін, худож-
ній керівник Любимівського БК; Ігор Стародубцев, керівник 
ансамблю «Лабіринт» РБК. 

Символ України – Державний Прапор, володар си-
ньо-жовтих кольорів – безхмарної небесної блакиті та за-
пашної ниви золотої. Він є святинею нашого волелюбного 
народу. З нагоди відзначення Дня Прапора України біля 
приміщення райдержадміністрації під звуки Гімну Украї-
ни відбулося урочисте підняття Державного Прапора.

Мов зоряна пісня, земля наша рідна,
велика, прекрасна, чудова земля, 

яка ж, Україно, ти гарна та мрійна,
яка ж ти співуча, моя сторона!

найкраща, безцінна, любима земля!

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

М

Згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів Украї-
ни» надаємо інформацію щодо вартості 1 кв. см друкованої площі на 
шпальтах газети «Дніпровська зоря». Відповідно до статуту редакції, 
Закону України «Про рекламу», Положення про рекламу комуналь-
ного підприємства «Редакція газети «Дніпровська зоря», ціна 1 кв. 
см рекламного матеріалу, розташованого на 1 шпальті – 5 грн, на 8 
шпальті – 4,5 грн, на 2, 3, 4, 5, 6, 7 шпальтах – 3,5 грн. Вартість 1 кв. 
см рекламного матеріалу, розташованого терміново – 6 грн.

ВИБОРИ-2014
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20 серпня наказом військо-
вого комісара Дніпропетров-

ського обласного комісаріату, полковника Калашникова 
С.І. на посаду військового комісара  військового комісаріа-
ту Дніпропетровського району Дніпропетровської області 
призначений Олександр Олександрович Вольніков.

Біографічні дані: народився 10 лютого 1976 року в м. 
Коростені Житомирської обл. Освіта вища, закінчив у 
1998 році Київський міжнародний університет грома-
дянської авіації.

Трудова діяльність: з вересня 1993 по червень 1998 року 
– курсант Київського міжнародного університету грома-
дянської авіації; з серпня 1998 по лютий 1999 року вико-
нував обов’язки начальника лабораторії на складі ракет-
ного топлива 2136 військової частини в смт. Первомайському Харківської обл.; з лютого 
1999 по жовтень 2008 року працював начальником відділу зберігання нафтових об’єктів 
у 2540 військовій частині м. Дніпропетровська; з листопада 2008 по березень 2013 року 
– начальник збірного пункту Дніпропетровського ОВК; з квітня 2013 по серпень 2014 
року займав посаду  начальника відділу забезпечення Дніпропетровського ОВК. Загаль-
ний стаж роботи близько 20 років, стаж державної служби – 15 років. 

ПРИЗНАчЕННЯ

У День Державного Прапора України в селі Старі Кодаки відбувся урочи-
стий мітинг біля меморіалу воїнам, які захищали рідну землю в роки Вели-
кої Вітчизняної війни.

Саме тут, у центрі села, за підтримки депутата Верховної Ради України 
Віктора Бутківського встановлений флагшток для підняття в урочисту мить 
синьо-жовтого прапора вільної держави України.

Урочистий мітинг відкрила Ніна Протопопенко, директор Старокодацько-
го Будинку культури. Вона розповіла: «Свято Дня Державного Прапора по-
чали святкувати із 1990 року. Свято встановлене в Україні на вшанування 
багатовікової історії українського державотворення, державної символіки 
незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних 
символів України». 

Почесне право підняти прапор України було надане Олександру Григо-

ровичу Білякову, учасникові Великої Вітчизняної війни. І ось затріпотів у 
височині, поєднавшись з кольором неба, синьо-жовтий стяг. Звучать слова:

Стань під прапор синьо-жовтий – 
Стяг відважних прабатьків,

Доторкнися позолоти запорізьких козаків
Доторкнися голубизни патріотів - вояків!

В особливо тяжкий і перелом-
ний час для нашої країни, коли 
під жовто-блакитними прапорами 
українські патріоти знову відсто-
юють незалежність нашої держа-
ви, свята – День Прапора та День 
Незалежності України сприйма-
ють із особливим патріотичним 
піднесенням. Зі словами віри в 
перемогу справедливості, впев-
неності в світлому майбутньому 
нашої рідної держави, привітали 
всіх присутніх зі святом Віктор 
Бутківський, Віра Джур, в.о. голо-
ви районної ради, Олександр Візір, 

Новоолександрівський сільський голова.
День Державного Прапора України співпав для двох жителів Старих Ко-

дак і ще з одним важливим святом у їхньому житті – Днем народження. Ві-
ктор Бутківський привітав Василя Петрину, воїна-інтернаціоналіста, який 
служив в Афганістані, та Галину Криву, яка святкувала в цей день свій зо-
лотий ювілей – 50 років.

Отримав подарунок від народного депутата й Олександр Біляков, груди 
якого прикрашали нагороди, саме він не з чуток знає про страхіття війни. 
Тож нехай тільки мир буде всім нам найкращим подарунком. Ніякі скарби 
світу не варті щирих посмішок дітей, мальовничої картини золотих пше-
ничних ланів. 

Старокодацькі дітки підготували до свята виставку своїх малюнків. Бі-
бліотекар Тамара Ясинецька оголосила результати конкурсу «Моя золота 
Україна». Переможці отримали подарунки від Новоолександрівської сіль-
ської ради. Ними стали: Христина Іллічова, Катя Мандзюк, Ада Ясинецька, 
Софія Лопко, Микита та Данило Подрізи.

Один із присутніх на святі був Андрій Асатрян – аграрій, він очолює ТОВ 
«Зерно продукт – 2005», багато років пропрацював на землі. За національ-

ністю – вірменин, але в серці – щирий патріот України, який надзвичайно 
вболіває за долю щедрої української  землі, її трудолюбивих талановитих 
людей. Андрій Павлович глибоко переконаний: «Український народ вже не 
раз доводив своє бажання жити так, щоб інші країни не допомагали нам, а 
заздрили, хотіли стати нашими друзями. Ми маємо величезний потенціал 
і бажання створити рай на землі для наших дітей. В Україні дуже багато 
патріотів, вони зараз у боях відстоюють цілісність кордонів нашої держави, 
у мирному житті роблять все для перемоги справедливості, кожен працює 
самовіддано й відповідально на своєму робочому місці. Та часом бракує 
патріотів у різних ешелонах української влади. Час істини настав. Ми не 
можемо допустити до влади нових казнокрадів, корупціонерів. Одного ба-
жання мало. Куди нас заведе шлях, який ми обрали, тепер залежить від дій 
і вчинків кожного з нас».

Патріотична пісня «Україна» у виконанні народного ансамблю «Кодачан-
ка» минула над селом, спів представників старшого покоління підхопили 
учасники ансамблю «Соняшник» з піснею «Козацькому роду нема переводу».

Вихованці Старокодацького козацького осередку «Штурм – Старий Ко-
дак» завітали на свято з українськими прапорами, квітами. Разом із гостями 
вони вклонилися героям, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, 
та під час проведення антитерористичної операції на сході країни. На знак 
пам’яті про подвиги героїв до пам’ятника поклали букети квітів.

Саме через єднання поколінь, знання історії держави, шанобливого став-
лення до її символів, формується нація, згуртована єдиною метою – жити й 
творити в процвітаючій державі.

Таміла ЖОРНЯК, с. Старі Кодаки.

ПІДТРИМКА ДЕПУТАТА

РІВНЯННЯ НА ПРАПОР

На передодні державних 
свят до Дніпропетровська по-

вернувся зведений загін Головного управління державної служби з 
надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, який надавав 
допомогу місцевому населенню в налагодженні мирного життя у 
місті Слов’янськ. Із початку визволення міста – це вже вдруге ря-
тувальники Дніпропетровщини виїжджають для допомоги в зону 
АТО. У складі зведеного загону брав участь начальник караулу 60-ї 
Державної пожежно-рятувальної частини м. Підгородного, старший 
лейтенант служби цивільного захисту Сергій Рогоза. Під час трьох 
недільного відрядження йому з підлеглим особовим складом відді-
лення довелось виконувати великий обсяг робіт по розбору пошко-

джених конструкцій будівель та залишених блок постів, розвантаженню гуманітарного 
вантажу, спила звалених дерев. Крім цього надавалась допомога групі розмінування по 
знешкодженню виявлених вибухонебезпечних предметів, які постійно виявляли на те-
риторії міста. Об’єми робіт визначались у тісній взаємодії з місцевою держадміністраці-
єю міста, яка щоденно збирала  заявки від місцевого населення для надання відповідної 
допомоги. 

За зразкове виконання службових обов’язків особовий склад зведеного загону був 
нагороджений подякою адміністрації м. Слов’янська. 

Андрій ЄГОРОВ, начальник 60 ДПРЧ.

ЄДИНА КРАЇНА ГЕРОЇ НАШОГО чАСУ

У рамках планового щотижневого 
об’їзду територіальних громад району, 
голова райдержадміністрації Едуард 
Підлубний побував на території Парти-
занської сільської ради. Разом із Окса-
ною Соколовською, начальником від-
ділу економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації, Іваном Буряком, 
депутатом районної ради та Партизан-
ським сільським головою Олександром 
Горчаковим вони відвідали всі об’єкти 
соціальної сфери села. Спочатку завіта-
ли до дошкільного навчального закладу 
«Івушка». Нагальна проблема дитячого 
садка полягає в необхідності термінової 
заміни електричних плит, які ось-ось 
вийдуть із ладу. Кошти на це вже виді-
лені, але вони зависли на казначейських 
рахунках. Кількість дітей у селі збільшу-
ється, тож є потреба в відкритті 5 групи. 
Вільне приміщення в будівлі є, але немає 
коштів на закупку меблів, всіх необхід-
них обладнань та на утримання педаго-
гічних працівників. Також делегація ог-
лянула Партизанську СШ, проблемними 
питаннями на даний час є необхідність 
придбання 2-х холодильників та заміна 
витяжки на кухні, школа потребує ре-
монту стелі в спортивному та актових 
залах, а також капітального ремонту 
фасаду школи, необхідно замінити пар-
кан. А також вирішується питання щодо 
коштів, які знаходяться в районному 
управлінні державного казначейства в 
сумі 3 тис. грн на виготовлення дорож-
ніх знаків на проїзній частині поблизу 
будівлі. Були оглянуті медична амбула-
торія, сільський клуб. У Будинку куль-
тури проблеми буденні, але з них і скла-
дається культурне життя територіальної 
громади: концертна зала чекає на гляда-
цькі стільці, адже їх не вистачає на всіх 
бажаючих відвідати будь-який захід, 
також потрібні нові портьєри для куліс 
та сучасна апаратура. Депутат районної 
ради Іван Буряк пообіцяв допомогти в 
вирішенні питання стосовно стільців.

Цього ж дня очільником району була 
відвідана Новомиколаївська сільська 
рада. Станіслав Коваленко, Новоми-
колаївський сільський голова разом із 
Костянтином Купріяновим, депутатом 
районної ради  зустріли Едуарда Підлуб-
ного біля будівлі сільської ради. Примі-

щення невеличке, але має зручне розта-
шування, охайне та турботливо озеле-
нене. Під час огляду території сільської 
ради Станіслав Миколайович ознайомив 
голову з перебігом справ Новомиколаїв-
ської територіальної громади, поділився 
здобутками та розповів про першочерго-
ві завдання та наболілі проблеми. Сіль-
ський дитячий садок «Веселка» охоплює 
своїм дошкільним навчанням 58 діточок, 
які займаються в двох групах. Для за-
тишного та комфортного перебування 
малечі в закладі є все необхідне. Неви-
рішеним на сьогодні питанням залиша-
ється заміна старих дверей та вікон на 
нові – пластикові. Демонтаж половини, а 
це 21 вікно, вже проведений, ще в черзі 
знаходиться така ж кількість. 

У приміщенні Новомиколаївскої 
СШ проведений косметичний ремонт, 
гостинна будівля 1 вересня готова від-
чинити двері школярам. Але проблеми 
існують: потрібні будівельні матеріали 
для капітального ремонту коридору та 
перекриття стелі.

Медична амбулаторія загальної прак-
тики сімейної медицини працює в штат-
ному розкладі та приймає хворих паці-
єнтів, надаючи необхідні медичні послу-
ги. Переймається Валентина Коваленко, 
медична сестра амбулаторії тим, що з 
настанням холодів стіни закладу зовсім 
відсиріють, бо не все приміщення ото-
плюється.

Під час свого візиту до Новомиколаїв-
ської сільської ради голова райдержад-
міністрації поспілкувався з мешканцями 
територіальної громади. Люди вислови-
ли Едуарду Станіславовичу свою довіру 
та розповіли хвилюючі проблеми, а саме 
з приводу руху маршрутного транспор-
ту та перебоїв з електрикою з-за слабкої 
напруги. 

«Діалог із людьми – складова в робо-
ті керівників будь-якої ланки управлін-
ня, - переконаний Едуард Підлубний. 
- Щоб перейнятися проблемами села, 
необхідно відвідати цю місцину й почу-
ти її мешканців, що дозволяє поринути в 
буденне життя і на власні очі побачити 
реальну картину».

Юлія чУМАК.
На фото: візит голови РДА до Парти-

занської сільської ради.

РОБОчА ПОЇЗДКА

ПЕРЕЙМАЄМОСЯ ПРОБЛЕМАМИ СЕЛА
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ІІ
…Я – маленький десантник.

І маю блакитний беретик.
Мені тато приміряв

Уперше його навесні.
Схоже нині на свято:

Яскраві вінки і букети!..
Мені кажуть – не вірю –

Що тато – в закритій труні.
Я сьогодні укотре 

Слухав таткову пісню коронну –
Про блакить на беретах,

Про мирну, як небо, блакить!..
Кажуть, тато – у Сотні;

Інші кажуть – уже в Батальйоні…
Й покладають букети

Туди, де мій тато лежить…

ІІІ
Я – дитина війни:

Це до мене не встигла матуся.
В мене – тато зате,

І я дуже пишаюся ним!
…Я прийду їй у сни:

Аж до ранку… щоки притулюся,
У волосся густе

Я промінчиком ляжу рясним…
Мамі те й невтямки –

Адже з татом вона… не знайома!
Я ж бажав тільки їх!

Та не склалось, ви чули: війна…
Від руки до руки

Не пробігла солодка судома!
Тато в битві поліг:

Я – лиш промінь у вирві вікна…

Військовим збором оподатковуються доходи, нараховані після 3 
серпня поточного року. 

Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, 
інших заохочувальних, компенсаційних або інших виплат і винагород, 
які нараховуються платнику в зв’язку з трудовими відносинами  після 3 
серпня 2014 року за будь-які періоди. З доходів, що були нараховані до 3 
серпня, але виплачені після цього терміну, військовий збір не стягується. 
У той же час, доходи, нараховані, наприклад, 29.08.2014 року, за період із 
1.08.2014 по 03.08.2014 оподатковуються військовим збором. 

Нагадаємо, що військовий збір тимчасово запроваджено до 1 січня 
2015 року Законом України від 31.07.2014 року № 1621 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу Україні та деяких інших законодавчих ак-
тів України». Його платниками є фізичні особи – резиденти та нерези-
денти, які отримують доходи в Україні, а відповідальними за утриман-
ня (нарахування) і сплату (перерахування) військового збору в бюджет 
є особи, зазначені в статті 171 ПКУ, а саме: роботодавець, що виплачує 
доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків; подат-
ковий агент – для оподатковуваних інших доходів із джерела їх похо-
дження в Україні. 

Військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, 
інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і ви-
нагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. 
Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недер-
жавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора 
азартної гри. 

Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які 
платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори 
підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відобража-
ється в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). 
У цьому випадку відповідальною особою за нарахування та сплату 
збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечу-
вати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені 
статтею 176 Кодексу. 

У той же час військовий збір не сплачується з доходу військовослуж-
бовців, одержуваного у вигляді грошового забезпечення, оскільки він не 
відповідає визначенню заробітної плати, а військовослужбовці відповід-
но до законодавства не є найманими працівниками.  

Дніпропетровська ОДПІ.

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ІНфОРМУЄ

І
Я – трирічний онук

Пишновусого доброго діда.
Я люблю його плечі –

Це коли він гарцює, мов кінь…
Він сьогодні заснув

Перед цим загадковим «обідом».
Дідусева малеча –

Я снував між людей, наче тінь…
Сів на лаві з одним –

В нього теж, як і в діда, є вуса.
В нього очі іскристі,

Й на ручки бере залюбки!
А дідусь від весни

Не провідав і не усміхнувся…
В нього форма плямиста,

Й якісь – під Донецьком – Піски…
…Цей  до себе узяв:

Я спромігся потиснути руку,
Ну, а потім, прожогом,
До бабусі своєї побіг!..

Я так довго чекав!
Я вже виріс за нашу розлуку!

Я не хочу нічого –
Тільки з дідом рибалку, й нічліг…

Ю р і є в і  К р а в ч е н К у 
( 1 9 6 4  –  2 0 1 4 )

в а д и м о в і  Ф і л і п п о в с ь К о м у 
( 1 9 7 5  –  2 0 1 4 )

Є в г е н о в і  К о р н і Є н К у 
( 1 9 9 2  –  2 0 1 4 )

2014. ДІТИ ВІЙНИ
Триптих землякам моїм: 

Лариса ОМЕЛЬчЕНКО.

ОСНОВИ ПРАВОСЛАВНОЇ КУЛЬТУРИ У селищі Ювілейне активно впрова-
джується в життя проект «Створення ду-

ховного центру розвитку особистості «Відродження» під головуванням Ювілейного 
селищного голови Івана Камінського. В рамках ре-
алізації даного проекту для духовного розвитку ма-
лечі селища створена Недільна школа на базі храму 
преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських. 
Адже духовний і моральний світ дитини є складовою 
частиною її досвіду, який започатковується з моменту 
її народження й поповнюється до кінця життя. 

Щоб дізнатися більш детальніше про роботу Не-
дільної школи кореспондент нашої газети поспілку-
валася з директором закладу Валентиною Кухарук.

Валентина Сергіївна повідомила нам, що церковний 
навчальний заклад працює рік і охоплює своїм настав-
ництвом дітлахів від 5 до 14 років. Основний принцип 
роботи школи – це духов-
но-моральний розвиток дітей 
і прищеплення їм любові до 
Бога, до ближнього, до Укра-
їни. Через засвоєння націо-
нальних культурних надбань 
та універсальних християн-
ських моральних цінностей 
дітки розкривають у собі такі 
якості, як людяність, милосер-
дя, пошана до батьків і стар-
ших, працелюбство, добро-
чесність, вдячність та багато 
інших складових християн-
ської етики.

«Сьогодні 25 учнів із за-
доволенням відвідують 
нашу церковно-приходську 
школу, – розповідає турбот-
ливий директор. - Головним 
завданням педагогів є фор-
мування всебічно розвину-
тої особистості. Для реалі-
зації цього завдання в школі 
творчо поєднується навчан-
ня й виховання. Змістовні 
заняття проходять у вихідні дні, а саме в неділю після Літургії. Духовний наставник 
школи – Костянтин Дробітько, настоятель храму, протоієрей, дбає про духовний розви-
ток вихованців, залюбки спілкуючись із учнями, доносить слово Боже, розповідає про 
життя Святих».

На базі освітянської роботи учні навчаються основам православної культури, літургі-
ці, церковнослов’янської мови, історії християнської церкви.  Програма Недільної школи 

складена з урахуванням вікових особливостей дітей, припускає повний курс навчання, 
але враховує реальну ситуацію, коли в школу можуть привести дитину будь-якого шкіль-
ного віку. У зв’язку з цим все навчання розбите на 3 ступені: молодша, середня та старша 

школа. Кожна нова ступінь є якісним розширенням і систе-
матичним поглибленням попередньої. В суботу дітки відві-
дують заняття з прикладного мистецтва. Під керівництвом 
натхненної Наталії Лазуренко учні малюють на різноманіт-
ні тематики, займаються кольоровою аплікацією, пізнають 
тонкощі бісероплетіння. Також учні Недільної школи бе-
руть участь у церковних святах та заходах, які організову-
ються в Дніпропетровській Єпархії, де їх радо й гостинно 
зустрічає митрополит Дніпропетровский і Павлоградський 
Іриней: фестиваль різдвяних піснеспівів, пасхальний фес-
тиваль дитячої творчості, інтелектуальна гра «Брейн-ринг» 
та інші, додому приїздять із грамотами.

«У кінці навчального року ми з дітками їздили до Са-
марського Пустино-Микола-
ївського чоловічого монас-
тиря, - пригадує цікаву та за-
хоплюючу  паломницьку по-
дорож Валентина Кухарук. - 
Славетна історична пам’ятка 
прикрашає східну околицю 
м. Новомосковська та берег 
Самари. У ході екскурсії 
діти дізналися, що монастир 
- унікальне явище в історії 
цього краю, одне з найста-
ріших творінь Запорозької 
Січі, яке збереглося до на-
ших днів. Також маленькі 
мандрівники помилувалися 
краєвидами святої обителі, 
мальовничою природою та 
мали змогу поспілкуватися 
з монахами, які проживають 
на території монастиря».

Церковнопарафіяльний 
навчальний заклад запрошує 
малечу Дніпропетровсько-
го району до відвідування 
школи, яка надасть ази пра-

вославної освіти та розкриє творчі здібності. Вся сутність виховання в закладі полягає 
в тому, щоб дитина від природи зла й добра, розвинула в собі прихильність до Добра, 
потребу йти дорогою Добра й робити щоденний вибір у бік Добра. За таким принципом 
і працює Недільна школа – сформувати в дитини систему цінностей.

Наталія ЯКІВІЕЦЬ, сел. Ювілейне. На фото: зустріч селищного голови з духов-
ним наставником та директором Недільної школи; незабутні миті подорожі.

Коріння  нашого  життя

ДЕРЖАВНА фІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ ДОПОМОЖЕМО 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Товариство Червоного Хреста Дні-
пропетровського району проводить 
соціальну благодійну акцію зі збору 
коштів для придбання військовослуж-
бовцям, жителям м.Підгородного, які 
перебувають у зоні антитерористичної 
операції, бронежилетів, касок, продук-
тів харчування, інших необхідних ре-
чей.

УСІ БАЖАЮчІ МОЖУТЬ ПЕ-
РЕРАХУВАТИ ПОЖЕРТВИ: р/р 
26006000783015 АТ «Ощадбанк» фі-
лія Дніпропетровське ОУ, ЄДРПОУ 
26460153, МФО 305482 (вид платежу: 
благодійний внесок).

Контактна особа – Котенко Ольга 
Іванівна, моб. тел. (097) 567-85-66.

Сьогодні синьо-жовтий стяг майорить у кожно-
му місті, в кожному селі, в різних куточках квітучої 
України. Державний Прапор із давніх-давен вів 
український народ через терни до самостійності. І 
зараз у цей нелегкий для українців час він прикра-
шає не тільки урочисті події, а й змушує бути опо-
рою й натхненням для нашого молодого покоління. 
Блакитний колір чистого мирного неба й жовтий 
колір пшеничних ланів несуть у собі благополуччя 
й щастя для народу. Він наша гордість, наша слава 
й наша незламність. У серпні 2004 року Президент 
України підписав Указ № 987/2004 про встановлен-
ня Дня Державного Прапора України, який святку-
ється щорічно 23 серпня.

Нещодавно біля Підгородненської міської ради 
відбулося урочисте зібрання до Дня Державного 
Прапора України. Гостями заходу стали праців-
ники міської ради, Будинку культури, директор 
історико-краєзнавчого музею Вікторія Чередні-
ченко та небайдужі перехожі, які з задоволенням 
приєдналися до свята. Захід відкрив Підгороднен-
ській міський голова Петро Дудка. Він оголосив 

хвилину мовчання в пам’ять про загиблих земля-
ків – воїнів АТО. Урочисте підняття прапора було 
здійснено директором Будинку культури Віталі-
єм Моргуном. Стяг впевнено рухався вгору, всім 
своїм видом показуючи незламність українського 
народу, який так само впевнено рухається до пере-
моги. Зі сцени лунали пісні у виконанні колекти-
ву Будинку культури «Анти» (художні керівники 
Світлана та Станіслав Махни). 

Виступ бібліотекаря юнацького абонементу 
Юлії Равшанової був присвячений історії Пра-
пора. Альона Герасим заспівала пісню про Укра-
їну. Пісня злетіла в небесну височінь і відбилась 
у серці кожного з нас, змусивши відчути єдність 
зі своєю Батьківщиною. Лариса Омельченко про-
вела відкритий перегляд літератури «Незалежна 
Україна, світовая зоре! Богом дана й багата, мирна 
Батьківщина».

Захід залишив у серцях присутніх піднесений 
настрій і надію на те, що в нас все буде добре.

Юлія РАВШАНОВА, 
бібліотекар юнацького абонементу..

Свято Державного ПраПора
УРОчИСТІ ПОДІЇ
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Втрачене пенсійне посвідчення 
серії ААБ № 766963 на ім’я Іванової 
Лідії Олегівни, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на 
ім’я Ізотіна Сергія Анатолійови-
ча, вважати недійсним.

Підгородненська міська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади 
спеціаліста ІІ категорії (бухгалтер, еконо-
міст).Вимоги до претендентів: повна вища 
освіта; стаж роботи за фахом не менше 3 
років; володіння персональним комп’юте-
ром в обсязі користувача програмним за-
безпеченням.

Термін подання документів – протягом 
30 календарних днів із дня публікації ого-
лошення. Довідки за адресою: м. Підго-
родне вул. Центральна, 46., тел.729-16-19.

На виконання доручення керівництва УДАІ Дніпропетровської 
області з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшен-

ня рівня аварійності на вулицях і дорогах поряд із навчальними закладами співробітниками 
ВДАІ з обслуговування Дніпропетровського району були проведені обстеження вулично-до-
рожньої мережі й технічних засобів регулювання дорожнього руху на відповідність вимогам 
ДСТУ-3587-94. При обстеженні було встановлено, що дорожня розмітка потребує відновлення 
та не відповідає вимогам ДСТУ-2587-2010, зовнішнє освітлення в районі пішохідних переходів 
недостатнє, а в більшості випадків відсутнє взагалі, дорожні знаки встановлені не біля усіх 
навчальних закладів. Вказані факти негативно впливають на безпеку дорожнього руху та ви-
кликають нарікання з боку учасників дорожнього руху. Керівникам дорожніх організацій і 
головам органів місцевої влади були направлені приписи та інформація на усунення недоліків.

Володимир ЗАЙДУН, інспектор ОДР ВДАІ з обслуговування Дніпропетров-
ського району, капітан міліції.

Дніпропетровська райдержадміністра-
ція оголошує конкурс на заміщення вакант-
них посад: головного спеціаліста відділу 
ведення Державного реєстру виборців рай-
держадміністрації (дві посади); головного 
спеціаліста відділу правового забезпечення 
райдержадміністрації; головного спеціаліста 
із здійснення внутрішнього аудиту райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста – бух-
галтера служби у справах дітей райдержад-
міністрації; головного спеціаліста служби у 
справах дітей райдержадміністрації (тимча-
сово); головного спеціаліста відділу містобу-
дування, архітектури, житлово-комунально-
го господарства, будівництва та інфраструк-
тури; головного спеціаліста служби у справах 
дітей райдержадміністрації; заступника го-
лови райдержадміністрації, завідувача секто-
ру мобілізаційної роботи райдержадміністра-
ції. Вимоги до претендентів: громадянство 
України, повна вища освіта за напрямком 
роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 ро-
ків, володіння персональним комп’ютером в 
обсязі користувача програмного забезпечен-
ня. Довідка за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Теплична, 5, тел.27-10-17.

ДАІ ІНфОРМУЄ

Вирішення проблеми легалізації «тіньової» заробітної пла-
ти та зайнятості населення, реалізація гарантій оплати праці 
та організація заходів по недопущенню виникнення заборго-
ваності з виплати заробітної плати на сьогоднішній день про-
довжують залишатися одним з актуальних питань. Підпри-
ємства, установи, організації та громадяни-суб’єкти підпри-
ємницької діяльності при виплаті заробітної 
плати повинні дотримуватись вимог чинно-
го законодавства, нести відповідальність за 
навмисне порушення  норм законодавства 
щодо виплати заробітної плати.

В умовах дефіциту вільних вакансій, 
працівники з метою працевлаштування, досить часто пого-
джуються на будь-які запропоновані роботодавцем умови. 
У такому випадку працівники, які працевлаштовані неофі-
ційно, у виникненні будь-яких проблем стають повністю 
безправними перед роботодавцем, тому що по відношенню 
до даного працівника не діють передбачені трудовим зако-
нодавством державні гарантії. 

Найбільш поширеними порушеннями вимог трудового 
законодавства, що допускаються роботодавцями, є ненормо-
ваний робочий день, відсутність вихідних днів, працівникам 
не оплачують листи непрацездатності та відпустки, роботу в 
надурочний час, у святкові та неробочі дні, залежність розмі-
ру заробітної плати виключно від роботодавця, відсутність 
записів у трудовій книжці та несплата внесків до Пенсійного 
фонду. Працівники не захищені від незаконного звільнення, 
не мають гарантованого права на безпечні умови праці.

Усвідомлюючи важливість цієї проблеми, більшість ро-
ботодавців працюють у законодавчому полі., але є й такі, 
що намагаючись отримати якомога більший прибуток, ви-
користовують працю громадян без належного оформлення 
трудових відносин та пропонують заробітну плату у «кон-
вертах».

Підприємства, установи, організації та громадяни - суб’єк-
ти підприємницької діяльності при виплаті заробітної плати 
повинні дотримуватись норм чинного законодавства, нести 
відповідальність за умисне ухилення від сплати податків і 
порушення норм законодавства з виплати заробітної плати. 
В свою чергу, працівники, які отримують гроші «в конвер-
тах», є заручниками самих себе. Громадяни, отримуючи не-
легальну винагороду в результаті домовленості з роботодав-
цем, позбавляють себе соціальних виплат і гарантій, адже 
пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми 
заробітної плати. 

У результаті, належні фінансові ресурси не потрапляють 
до державної казни, наймані працівники, зайняті в нелегаль-
ному секторі економіки, позбавляють себе конституційного 
захисту сьогодні та можливості отримання гідної пенсії у 
майбутньому.

Управління Пенсійного Фонду України в Дніпропетров-
ському районі приділяє особливу увагу проведенню інфор-
маційно-роз’яснювальної роботі щодо переваг отримання 

офіційної заробітної плати, необхідності оформлення тру-
дових відносин з роботодавцем, залежності розміру майбут-
ньої пенсії від страхового стажу та рівня заробітної плати, 
погашення заборгованості зі страхових внесків на загально-
обов̀ язкове державне пенсійне страхування, розуміючи, що 
в умовах страхової пенсійної системи – це не лише втрата 
частини доходів, а, насамперед, порушення роботодавцями 
прав застрахованих осіб в пенсійному страхуванні. 

Одним із прикладів такої роботи можна назвати зустрічі 
спеціалістів нашого управління з працівниками трудових 
колективів підприємств району. 

Управлінням постійно проводиться аналіз звітності щодо 
виявлення суб’єктів господарювання, які виплачують заро-
бітну плату на рівні або менше мінімально встановленого 
чинним законодавством розміру. 

В Управлінні Пенсійного фонду Дніпропетровського ра-
йону зареєстровано всього 6930 платників (2815 юридичних 
осіб та 4115  фізичних осіб – підприємців). Працівниками 
управління було проведено моніторинг звітності по застра-
хованим особам  за червень 2014 року, щодо розміру заробіт-
ної плати найманих працівників. 

У результаті встановлено, що по району загальна кіль-
кість суб є̀ктів господарювання, які нараховують заробітну 
плату найманим працівникам складає 1355 платників, в т.ч. 
юридичних 945 (25,8%) та фізичних 410 (5,6%) які мають 
64537 найманих працівників, при цьому у 267 платників 
(244 - юридичні особи та 23 фізичні особи – підприємці) 
заробітна плата у найманих осіб є нижчою від мінімального 
розміру, що складає 19,7 % від загальної кількості платни-
ків. Кількість найманих працівників по платниках які на-
раховують заробітну плату нижче встановленого рівня ста-
новить 3029 осіб, з них 3000 осіб по юридичних платниках  
та 29 у фізичних осіб – підприємців і становить 4,7% від за-

гальної кількості осіб. З метою легалізації заробітної плати 
управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетров-
ському проводяться засідання спільних комісій з управ-
лінням соціального захисту населення Дніпропетровської 
райдержадміністрації.

Чергове засідання спільної комісії з питань легалізації 
виплати заробітної плати та зайнятості населення проводи-
лось у травні 2014 року, на якому були заслухані керівники 

підприємств-мінімізаторів, а саме: ТОВ «КПД», 
ТОВ «Нова компанія 2006», ТОВ «Деміс –Агро» 
та інші. Керівникам підприємств було наголо-
шено, що, відповідно до ст. 95 Кодексу законів 
України про працю, мінімальна заробітна плата 
– це законодавчо встановлений розмір заробіт-

ної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче  якого не 
може проводитися оплата за виконану працівником місячну, 
а також погодинну норму праці, тому мінімальна заробітна 
плата є державною соціальною гарантією, обов̀ язковою на 
всій території України для підприємств, установ, організа-
цій всіх форм  власності і господарювання та фізичних осіб. 
Отже, розмір нарахованої роботодавцем своїм працівникам 
заробітної плати не може бути нижче за законодавчо вста-
новлений розмір мінімальної заробітної плати.

Присутнім на засіданні робочої групи керівникам підпри-
ємств доручили переглянути та надати письмове пояснення 
щодо застосування мінімального рівня оплати праці праців-
никам підприємств відповідно до вимог ст. 3 Закону України 
«Про оплату праці». 

У свою чергу, управлінням було відреаговано на виявлені 
факти порушення виплати заробітної плати на рівні або ниж-
че встановленого розміру, спеціалістами нашого управління 
були проведені виїзні зустрічі з колективами вищезазначених 
підприємств з питань легалізації заробітної плати та належ-
ного оформлення трудових відносин між роботодавцями та 
найманими працівниками, також були проведені зустрічі в 
підприємствах ТОВ «Метрополія», ПРАТ «Поліпласт», ТОВ 
«Любимівский кар̀ єр» з метою недопущення фактів нараху-
вання заробітної плати нижче встановленого рівня, отриман-
ня заробітної плати «в конвертах» та неналежного оформлен-
ня трудових відносин.  Отже, сьогодні легалізація заробітної 
плати, цивілізоване оформлення трудових відносин між робо-
тодавцями та найманими працівниками - загальна проблема 
всіх, її потрібно вирішувати спільними зусиллями.

Наталія БОЖКОВА, начальник відділу  надходження, 
прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та 
контрольно перевірочної роботи УПФУ в Дніпропетров-
ському районі.

ПЕНСІЙНИЙ фОНД ІНфОРМУЄ

легАлізАція зАробітної плАти 
тА  з А й ня т о с т і  н Асе л е н ня

Інформація про громадське обговорення
Для забезпечення безпосередньої участі населення сел. Кіровського в процесі обговорення проекту «Детальний план частини території квар-

талу біля водойми в районі по вул. Партизанська та провул. Кільцевий, смт. Кіровське  на території Кіровської  селищної ради щодо розміщення 
земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови та визначення містобудівних умов та обмежень забудови». Ознайомитися представни-
кам громадськості з намірами забудови території можливо в приміщенні Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетров-
ської області за адресою: сел. Кіровське, вул. Центральна, 35 до 29.09.2014 р. у робочі дні з 10.00 до 16.00 години. Запрошуємо громадськість 
сел. Кіровського до обговорення, яке буде проводитись 29.09.2014 року в приміщенні Кіровської селищної ради. Свої пропозиції та побажання 
ви можете надсилати за адресою: 52030, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, сел. Кіровске, вул. Центральна, 35.

Інформація про громадське обговорення
Для забезпечення безпосередньої участі населення сел. Кіровського в процесі обговорення проекту «Детальний план частини території 

кварталу біля оз. Бердове в районі по вул. Партизанська, смт. Кіровське на території Кіровської  селищної ради щодо розміщення земель-
них ділянок для індивідуальної житлової забудови та визначення містобудівних умов та обмежень забудови». Ознайомитися представни-
кам громадськості з намірами забудови території можливо в приміщенні Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропе-
тровської області за адресою: сел. Кіровське, вул. Центральна, 35 до 29.09.2014 р. у робочі дні з 10.00 до 16.00 години. Запрошуємо громад-
ськість сел. Кіровського до обговорення, яке буде проводитись 29.09.2014 року в приміщенні Кіровської селищної ради. Свої пропозиції та 
побажання ви можете надсилати за адресою: 52030, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, сел. Кіровске, вул. Центральна, 35.

Інформація про громадське обговорення
Для забезпечення безпосередньої участі населення сел. Кіровського в процесі обговорення проекту «Детальний план частини території кварталу 

по вул. Центральна, смт. Кіровське Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо розміщення торгівельних павільйонів з внесенням 
змін детального плану території селища з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, які є суміжними користувачами». Ознайомитися пред-
ставникам громадськості з намірами розміщення торгівельних павільйонів на території можливо в приміщенні Кіровської селищної ради Дніпро-
петровського району Дніпропетровської області за адресою: сел. Кіровське, вул. Центральна, 35 до 29.09.2014 р. у робочі дні з 10.00 до 16.00 години. 
Запрошуємо громадськість сел. Кіровського до обговорення, яке буде проводитись 29.09.2014 року в приміщенні Кіровської селищної ради. Свої про-
позиції та побажання ви можете надсилати за адресою: 52030, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, сел. Кіровске, вул. Центральна, 35.

Інформація про громадське обговорення
Для забезпечення безпосередньої участі населення сел. Кіровського в процесі обговорення проекту «Детальний план частини території кварталу 

по вул. Леніна, смт. Кіровське   Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо розміщення торгівельних павільйонів з внесенням змін 
детального плану території селища з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, які є суміжними користувачами». Ознайомитися представ-
никам громадськості з намірами розміщення торгівельних павільйонів на території можливо  в приміщенні Кіровської селищної ради Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської області за адресою: сел. Кіровське, вул. Центральна, 35 до 29.09.2014 р. у робочі дні з 10.00 до 16.00 години. Запрошу-
ємо громадськість сел. Кіровського до обговорення, які будуть проводитись 29.09.2014 року в приміщенні Кіровської селищної ради. Свої пропозиції 
та побажання ви можете надсилати за адресою: 52030, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, сел. Кіровске, вул. Центральна, 35.

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Редакція газети «Дніпровська зоря» висловлює щире співчуття Михайлові Тихонови-

чу Скорикові, редактору газети з 2001 по 2005 рік, із приводу тяжкої втрати – загибелі  
під час антитерористичної операції на сході України під містом Іловайськ (Донецька об-
ласть) зятя, чоловіка доньки Михайлини – Сергія ШКАРКІВСЬКОГО, капітана Націо-
нальної гвардії України, у складі батальйону «Донбас», який загинув 19 серпня.

Сергій був справжнім патріотом України, активним учасником Євромайдану, пі-
шов добровольцем захищати цілісність кордонів нашої держави. «Наших б’ють, 

треба захищати», - так Сергій пояснював свою життєву позицію. 
Він віддав своє молоде життя за те, щоб мирним було небо над 

Україною.
ВІчНА ПАМ’ЯТЬ І СЛАВА ГЕРОЮ! 



Саме цими словами можна описати першість району з пляж-
ного волейболу серед жіночих команд. Але все було цікавіше. 
За медалі Дніпропетровської районної організації всеукраїн-
ського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (голо-
ва Людмила Стрижньова) боротьба розгорнулася між трьома 
колективами. П’єдестал пошани: 1 місце – «Чайка» (Степнян-
ська сільська рада, голова Євгенія Корінна), склад чемпіонів: 
Катерина Глущенко, Наталія Семенюк, тренер Олександр Чай-
ка. 2 місце – «Зоря» (с. Зоря, Чумаківська сільська рада), ві-
це-чемпіони: Альона Романіна, Тетяна Бомбир, тренер Сергій 
Вербицький. 3 місце – «Фаворит» (Чумаківська сільська рада, 
голова Валентина Стець), бронзові призери: Людмила та Ксе-
нія Вербицькі, тренер Сергій Вербицький.

Анатолій Волошко, головний суддя: «Дівчата продемонстру-
вали видовищну гру. Особливо слід відзначити комбінаційні 
дії волейболісток із Зорі. Проте аргументи степнянок, силові 
подачі та потужні атакуючі удари, виявились вагоміші. Третім 
призерам, сімейному дуету, для перемоги не вистачило досвіду. 
І все ж, для дебютантів бронзові медалі – це успіх».

Володимир Тімасов, заступник голови громадської Органі-
зації «Енергія»: «Ігровий майданчик збудований у 2013р. на 
чудовому березі р. Кільчень. Де раніше були бур’яни і сміття 
тепер пісок, чистота і порядок. Це заслуга активістів фізкуль-
турно-спортивного руху м. Підгороднє. При підтримці Віктора 
Бутківського, народного депутата України, підгородняни отри-
мали нагоду активно відпочивати і займатися пляжним волей-
болом».

Людмила Стрижньова, голова ДРО ВФСТ «Колос»: «Хочеть-
ся подякувати Валентині Стець, керівнику Чумаківського са-
моврядування за сприяння розвитку фізкультурно-оздоровчої 
роботи. Якщо деякі колективи, роками не виставляють свої 
команди на районні змагання, то без спортсменів чумаківської 
громади не обходиться жоден з турнірів. А в деякий видах 
спорта виступають навіть дві команди від громади».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.
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Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К И Й  Р Е М
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних ро-

біт у вересні місяці 2014 року будуть виникати перерви в 
електропостачанні наступних населених пунктів нашого 
району: с. Чумаки, м. Підгородне, с. Любимівка, с. Василівка, 
сел. Кіровське, с. Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. 
Самарівка, сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, 
с. Новоолександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромське, 
с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.

При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній 
електропередач, трансформаторних підстанцій і розподіль-
чих пунктів, відчинених і пошкоджених дверей у них, спроб 
проникнення до приміщення з електронним обладнанням 
сторонніх осіб, просимо сповіщати диспетчерську службу 
Дніпропетровського району електричних мереж за теле-
фоном: 373-51-12, або районний відділ міліції. 

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 Для ознайомлення громадськості з намірами 

забудови території в приміщенні Новоолексан-
дрівської сільської ради за адресою: с. Новоо-
лександрівка, вул. Сурська, 74 оприлюднено 
проект «Детальний план частини території  с/т 
«Мрія», яке знаходиться в межах с. Старі Кода-
ки Новоолександрівської сільської ради щодо 
розміщення земельних ділянок під індивіду-
альну житлову забудову».

Проект розроблений на підставі рішення 
Новоолександрівської сільської  ради 35 сесії 
6 скликання від 11 липня 2014 року. Голов-
ною метою проекту є: обґрунтування мож-
ливості розміщення земельних ділянок під 
індивідуальну житлову забудову  на частині 
території с/т «Мрія».

Основні положення проекту та детальний 
план представлені для ознайомлення в робочі 
дні з 29.08.2014 по 29.09.2014 року, з 10.00 до 
16.00 год.

Пропозиції та зауваження надаються в пись-
мовій формі на адресу Новоолександрівської 
сільської ради, з зазначенням прізвища, ім’я 
та по-батькові, місця проживання, особистим 
підписом, до 29.09.2014року.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 
29.09.2014 року. 

Телефон для довідок (056) 712-33-86.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з наміра-
ми забудови території в приміщенні Ювілей-
ної селищної ради, за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 56, оприлюднено проект «Де-
тальний план території кварталу в сел. Юві-
лейне, Дніпропетровського району Дніпро-
петровської області, між вул. Совхозна, вул. 
Поштова та територіальною дорогою Т-04-05 
стосовно розміщення гаражів, складів допо-
міжних служб та АПК».

Проект розроблений на підставі рішення се-
сії Ювілейної селищної ради № 1254-30/VI від  
24.12.2013 р. Головною метою проекту є обґрунту-
вання зміни цільового призначення та визначення 
параметрів забудови окремих земельних ділянок.

Основні положення проекту та детальний план 
представлені для ознайомлення в робочі дні з 
29.08.2014 р. по 29.09.2014 р. з 10.00 до 16.00 год.

Пропозиції та зауваження надаються в письмо-
вій формі (повинні містити обґрунтування з ура-
хуванням вимог законодавства, будівельних норм, 
державних стандартів та правил) на адресу секто-
ру  містобудування та архітектури, з зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, 
особистим підписом, до 29.09.2014р.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 
29.09.2014 року. 

Телефон для довідок: (056)753-88-24.

Л Ю Б И М І В С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  РА Д А 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади зем-

левпорядника на постійну роботу. 
Вимоги до претендентів: громадянство України; повна 

вища освіта або базова вища освіта; відповідна кваліфікація; 
стаж роботи за спеціальністю не менше 3-х років; володіння 
комп’ютерними програмами. 

Документи подаються протягом 30 днів із моменту опублі-
кування оголошення. 

Звертатися за адресою: с. Любимівка, вул. Садова, 1.

СПОРТ

Пляж, волейбол, відПочинок

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Та у вересні 
учні повернуться до школи з гарними і цікавими спогадами. 
Адже в червні для них працював пришкільний табір відпочинку 
«Веселка». Майже три тижні діти розважались, відпочивали, ве-
селились, дізнавалися багато нового, а найголовніше зрозуміли, 
що виконувати завдання краще разом, у дружньому колі. 

У перший день діти розділились 
на 7 загонів, кожен із яких мав свою 
назву, девіз, емблему та пісню. Що-
ранку лінійка починалась саме з 
привітання загонів, після чого їм ого-
лошувався план відпочинку на день.

Вся зміна табору була ретельно 
розпланована. При цьому, кожен 
день був присвячений певній тема-
тиці: «День захисту дітей», «День 
здоров’я», «День загону», «День шу-
качів скарбу», «День історії», «День 
гумору» і т.д. У ці дні вихователі 
проводили виховні бесіди, діти бра-
ли активну участь у спортивних зма-
ганнях, різноманітних конкурсах (конкурс на кращий малюнок 
на асфальті, на кращу пісню, стінгазету загону тощо) та цікавих 
пізнавальних вікторинах. 

Особливо цікавим для дітей виявився «День рибака». Саме в 
цей день проводився конкурс на кращого рибака пришкільного 
табору. Хлопці та дівчата ретельно підготувалися до заплано-
ваної програми – зібрали вудочки, взяли все, що необхідно для 
справжньої рибалки і вирушили на прогулянку до місцевого 
ставка. Отримавши своє місце для риболовлі, кожен загін роз-
ділився на рибаків та відпочиваючих, що активно підтримували 
своїх товаришів. Особливо вправними виявилися загони «Кали-
на» (5 клас), «Переможці» (6 клас) та «Сокіл» (7 клас). Лідером 

цього конкурсу став спритний «сокіл» Іван Литвиненко, учень 
7 класу, який зловив 4 рибинки й виявився найкращим рибаком 
«Веселки». Друге місце розділили між собою аж 3 рибалок – На-
стя Мироненко із загону «Сокіл», Ліза Неклеса та Микола Хо-
мочкін із загону «Переможці», які спіймали лише по 3 рибинки. 
Після підрахунку та визначення кращих результатів конкурсу, 

вся спіймана риба була випу-
щена в ставок для збереження 
природи. Всі діти залишилися 
задоволені прогулянкою, адже 
вони відпочили, позмагалися, а 
найголовніше  всі переможці та 
активні учасники на підсумко-
вій лінійці отримали свої неве-
ликі подарунки.

 Не менш цікавими для ді-
тей були і інші конкурсні та 
концертні програми, де вони 
проявляли свою спритність, 
логічне мислення, вправність та 
незвичайні таланти. Ці три тиж-

ні минули непомітно. На прощання, в день закриття табірної змі-
ни, учасники готували смачну польову кашу, якою пригощали 
запрошених батьків та друзів, брали участь у цікавих змаганнях 
і отримували подарунки. Наприкінці  програми кожен загін за 
свої старання отримав диплом, що завжди буде нагадувати про 
веселий літній відпочинок. 

Дякуємо всім небайдужим батькам, вихователям та праців-
никам школи, що взяли активну участь у роботі пришкільно-
го табору відпочинку «Веселка». Саме завдяки відданій праці 
таких людей, наші діти отримають необхідні знання та досвід, 
щоб побудувати своє майбутнє. 
Юлія ЦИГИПАЛО, педагог-організатор Миколаївської СЗШ-1.

Робота в таборі відпочинку «Чайка» на базі Олександрівської 
СЗШ стала доброю традицією. Завдячуючи високому професіона-
лізму, старанності й відповідальності педагогічного колективу та 
технічного персоналу, діти змогли з задоволенням  відпочити, до-
бре розважитись, гарно повеселитись і провести здорово вільний 
час. Така вже вчительська вдача, що відпочивати без дітей, своїх 
учнів, не можуть. Бо вони добре знають, що відпочинок разом  роз-
криє їх з несподіваного боку, дасть можливість краще пізнати одне 
одного, подружитися. Дітлахам не прийшлось сумувати, бо наси-
чений план цікавих заходів заповнив весь вільний час. А починався 
кожен день з фізичної зарядки та веселих табірних пісень. Дякуємо 

за ранкові зустрічі музичним керівникам  Аллі Лозі та Олександрові Репешку за їхню любов до дітей.
Діти з великим задоволенням і  бажанням бралися за підготовку  різноманітних свят. Завжди поруч була педагог-ор-

ганізатор Тетяна Дзьобань. Найяскравішим заходом цих днів стала концертна програма «Свято казки». Все тут було 
по-справжньому: і артисти, і костюми, і декорації, й оригінальні постанови на сучасний лад, одним словом, усі отримали 
неабияке задоволення.  Потрібно відмітити роботу небайдужих вожатих (учні 7-8 класів), які всю зміну допомагали 
вихователям. Гадаю, їхній маленький досвід організаторської діяльності стане в пригоді в подальшому. Організацію дво-
разового та збалансованого харчування  готували майстри-кухарі: Галина Коваленко та Вікторія Зуєва. Табір «Чайка» у 
червні зачинив свої двері, залишивши найцікавіші й найтепліші спогади до наступного літа. 

Людмила ЄГОРОВА, начальник табору Олександрівської СЗШ.

СТЕЖКАМИ ЛІТНЬОГО ТАБОРУ

Нехай соНцю й кві там всміхаються  ді ти

ВІДПОчИВАЄМО З КОРИСТЮ

у  кол і  д р у з і в

2 вересня святкує свій поважний 
День народження чудова натхненна людина 

Віктор БАРАНЕЦЬ
15 років свого тру-

дового життя Віктор 
Трохимович присвя-
тив праці в Дніпро-
петровському район-
ному суді на посаді 
судового розпоряд-
ника. За роки невтом-
ної праці завоював 
повагу серед колег, 
мешканці району зна-
ють його як чесну та 
порядну людину. Сьо-
годні трудолюб знахо-
диться в заслуженій 
відпустці, займає ак-

тивну громадську позицію та  всією душею вболіває 
за рідне, миле серцю селище Ювілейне.

Шановний Вікторе Трохимовичу!
Хай сміється доля, мов калина в лузі
В колі щирих, вірних і хороших друзів
Зичимо Вам щастя, радості, тепла

Успіхів, здоров’я, злагоди й добра
Хай крокують поруч щирість і кохання,

Хай здійснюються мрії й усі Ваші бажання!
З повагою друзі та знайомі.

На небі засяяла ще одна зірка сімейного щастя, і саме 23 
серпня на день державного Прапора створили новий союз і 
відсвятк ували своє весілля 

денис та катерина Тк АЧ
Для молодят – це одне з найбільш значущих подій. Люблячі сер-

ця стали чоловіком і дружиною! Чи є в світі година щасливіша за 
ту, коли зустрічаються два серця, коли дві пісні зливаються в єдину 
– пісню Великого Кохання. Тож нехай веде вас, молодята, щаслива 
доля спільною дорогою життя, встеленою калиновим цвітом любо-

ві й подружньої вірності. Нехай зійде на вас 
благодать Господня щирим батьківським 
благословенням, осяє своєю святістю, 
аби жили ви в радості й щасті, злагоді і 

достатку, в пошані від. Нехай завжди зву-
чить мелодія весільної пісні й сонцем сяють 

веселкові кольори рушничка спільної долі.
З любов’ю ваші рідні, близькі, колеги та друзі.


