
Трапляється часом так, що сім’ї, навіть попри
всі свої намагання, через низку причин не в змозі
самостійно задовольнити свої потреби � забез�
печити своїх дітей теплим та безпечним житлом,
одягом відповідно до сезону, якіс�
ним харчуванням чи
самостійно оплатити
необхідне лікування.
На допомогу таким
сім’ям – сім’ям у складних життєвих обставинах,
яких у Дніпропетровському районі налічується
майже 500, приходять фахівці з соціальної робо�
ти та проект «Добре вдома».

З початку реалізації проекту відповідно до за�
питів фахівців із соціальної роботи в громадах
125 сімей у складних життєвих обставинах району
отримали матеріальну допомогу на загальну суму
понад 240 тис. грн. Матеріальна допомога всім
сім’ям була надана згідно з індивідуальними по�
требами кожної окремої сім’ї на основі ґрунтовно
проведеної оцінки фахівцями із соціальної робо�
ти. Так, допомога стосувалась забезпеченням
дієтичного харчування дітей, оплати ліків та опе�
раційного втручання, надання сезонного дитячо�
го одягу, будівельних матеріалів, електроприладів
та меблів першої необхідності.

У кінці листопада представники команди проек�
ту та районного ЦСССДМ провели спільні виїзди в
села району з метою відвідування сімей, які отри�
мували матеріальну допомогу в рамках проекту.
Ми відвідали частину сімей, яким було надано до�
помогу – 19 сімей, які проживають на території
Степнянської, Партизанської сільських рад та
Кіровської селищної ради, м. Підгородного. Таки�
ми є враження від поїздки та відгуки членів сімей:
«Під час візитів до сімей, які отримали матеріальну
допомогу, мені дуже приємно було відзначити такі
позитивні результати: відремонтовані кімнати та
будинки, завезене вугілля, придбані нові меблі в

приміщеннях, гарний дитячий одяг та взуття. Най�
радісніше було бачити посмішки та чути слова
вдячності від наших сімей. Нас зустрічали дуже
гостинно, хоча й трохи схвильовано, адже люди

теж відчувають відповідальність за
отримання та викори�
стання наданої допо�
моги.

Ми розмовляли з
членами сімей про їх стан на даний час, про діток
та про буденні справи. Відчувалося, що сім’ї укр�
іпилися у своїй вірі щодо небайдужості навколиш�
нього світу до них. Коли розумію, що це частково
й завдяки нам, соціальним працівникам, то відчу�
ваю, що працюємо не даремно».

Яніна РУДЕНКО, начальник відділу соціальної
роботи ДРЦСССДМ.

«Дякую, ви дійсно показали мені те, що не треба
занепадати духом, а потрібно діяти заради мого
сина, бо він � головна людина у моєму житті, зара�
ди нього треба жити й працювати».

Мама дитини з особливими потребами.
 «Коли мене покинула жінка, я залишився із донь�

кою. Не витримав, запив. Важко було. Коли соц�
іальний працівник принесла речі для моєї дитини,
я глянув на свою дочку і зрозумів, що хочу, щоб моя
дитина завжди так виглядала. Вона в мене тепер
найгарніша на вулиці. Я пішов працювати, допо�
магає у вихованні моя мати, бабуся. Ми � сім’я».

Батько з сім’ї, де стояло питання про вилу!
чення дитини.

«Дякую, будівельні матеріали врятували нашу
сім’ю, в прямому смислі. Ми почали будувати
хату, це нас об’єднало, ми спілкувалися, планува�
ли, сміялися, працювали…».

Мама багатодітної сім’ї.
Дар’я ДОЩУК, регіональний координатор
проекту «Добре вдома».
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РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ
БЕЗКОШТОВНА  ДОСТАВКА  ПО  РАЙОНУ.

(096)00!00!884, (095) 00!00!884.

З нагоди
22�ї річниці
збройних сил
України в
місті Дніпро�
п е т р о в с ь к
пройшов Ку�
бок з кульової
стрільби з
пневматичної
рушниці се�
ред Това�
риств сприян�
ня обороні України. У змаганнях взяли участь 23
колективи, які представляли районні центри та
міста області.

Загальнокомандний залік. П’ятірка кращих.
І місце – Ідустріальний район (місто Дніпропет�
ровськ) – 219 очок. ІІ місце – Верхньодніпровсь�
кий район – 194 очки. ІІІ місце – Новомосковсь�
кий район – 177 очок. ІV район – Красногвард�
ійський район – 163 очка. V місце – Дніпропет�
ровський район – 155 очок.

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Честь на�
шого району захищали одинадцятикласники Зо�
рянської СШ – Олександр Дячков, Микола Масла�
ківський, Олексій Сухарєв. Районні чемпіони до�
вели й на обласному рівні, що вправно володіють
пневматичною рушницею. П’яте місце в дебютно�
му турнірі – це дуже хороший показник. Сподіва�
юсь, що на кубку до Дня захисника Вітчизни (в
лютому) зорянці стрілятимуть ще краще».

   Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

СПОРТ

НАШІ СНАЙПЕРИ
В ТОП!П’ЯТІРЦІ ОБЛАСТІ

Цієї осені, в творчому житті дитячої театральної студії «Чарівний світ» (районний Будинок культу�
ри) відбулася подія, що стала символічним подарунком до її трьохріччя – студія отримала «Гран�

прі» на XI відкритому дитячо�юнацькому фестивалі
дитячої творчості «Дивограй».

Учасники студії розіграли на сцені фрагмент фольк�
лорної розваги  «Покрова» і завоювали серця глядачів

та журі різнобарвним колоритом народної пісні, гри і
танцю. До цієї  творчої сходинки діти йшли, відверто
захоплюючись народними традиціями й звичаями.
Саме захоплення витоками народного театрального
мистецтва, дає можливість учасникам студії відкрити
в собі акторський талант і здібності, одночасно торка�
ючись історії рідного краю та фольклору. Юні актори,
як справжні професіонали, вже мріють про нові пре�
м’єри і фестивалі. Єва Пікінер, Аліна Телятник, Віолетта
Семенченко, Тетяна Тридуб, Анна Олійник, Анастасія
Діденко, Поліна Вільхова, Марія Колихалова, Владис�
лава Небосенко та Іван Кисіль – це юні талановиті чар�
івники, які створюють на сцені незабутнє, яскраве диво,
що відверто  захоплює серця глядачів.

Тетяна МИХАЙЛЮЧЕНКО,
керівник театральної студії «Чарівний світ».

«ДИВОГРАЙ» ЗБИРАЄ ДРУЗІВ

«×ÀÐ²ÂÍÈÉ ÑÂ²Ò»
Ï²ÄÊÎÐÞª ÑÅÐÖß

РЕДАКЦІЙНА  ПОШТА

Мешканці багатоповерхівки по ву�
лиці Фрунзе, 12 (7 під’їзд) звернулися

до начальника ЖЕКу�1, що в сел.Ювілейному,  Алли
Ніколенко з проханням про вирішення проблеми.

Справа в тому, що з роками під час дощів вода
протікала до під’їзду. У результаті на дев’ятому
поверсі в стелі утворилася діра, з якої по стінах
стікала вода. Працівниками ЖЕКу�1, а саме, Во�
лодимиром Терлецьким, Русланом Бондаренком,
Валерієм Дановим були проведені необхідні ре�
монтні роботи. Вони професійно відремонтували
стелю, вода перестала попадати під руберойд,
ще й кнопку ліфта замінили на нову.

За таке небайдуже ставлення до проблем меш�
канців селища висловлюємо подяку. Служіння інте�
ресам людей – благородна справа.

З повагою мешканці 7 під’їзду по вул. Фрун!
зе 12, родини Яківець та Гуляєви.

ПОДЯКА ЗА РЕМОНТНІ РОБОТИ

Нещодавно у Центральній районній бібліотеці
в центрі  слов’янської писемності й культури для
учнів 10�Б класу, Ювілейної СШ�1 (класний кер�
івник Світлана Гуденко)була проведена година
інформації «Стежинами творчості Ольги Коби�
лянської» до 150�річчя з дня народження.

Центральна
районна бібліо!

тека розпочала проведення річного циклу «День
професії для старшокласників».

У листопаді для учнів 11 класу Ювілейної СШ�1,
проведена зустріч�презентація «Чоловічі про�
фесії», гостем якої був Андрій Завгородній, зас�
тупник начальника Ігренського виправного Центру
управління державної пенітенціарної служби Ук�
раїни у Дніпропетровській області (№133).

ЦІКАВІ  НОВИНИ  З БІБЛІОТЕК

Олександріваська сільська бібліотека провела
разом із початковою школою зустріч із Ларисою
Омельченко, бібліотекарем районної дитячої
бібліотеки, відомою дитячою писменницею. Учні
1�4 класів були учасниками казок�п’єс. Також під
час цієї зустрічі діти демонстрували свої роботи
під назвою «Осінні натхнення».

Підліткова злочинність має корисли�
вий характер, вирізняється зухвалістю,

цинізмом. Неповнолітні часто скоюють злочини у стані алкогольного
сп’яніння. Масового характеру набувають випадки, коли бездоглядними
стають діти при живих батьках. Останні в пошуках заробітку фактично
втрачають свою дитину. Чим вона живе, з ким дружить, чому рідко
приходить додому, пропускає заняття – батькам байдуже. Тільки розво�
дять руками, коли дізнаються від правоохоронних органів, що їхнє «чадо»
має причетність до низки злочинів. Особливо це стосується неблагопо�
лучних сімей. Саме тут виникає проблема втягнення неповнолітніх до

злочинної діяльності.
Дитина, покинута на�
призволяще, стає ла�
сим шматочком для до�

рослого злочинця. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияц�
тво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми (ст. 304 КК України) –
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі
на той самий строк. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у
пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми – карається обмежен�
ням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Для кваліфікації вчиненого не має значення поведінка неповнолітнього до
втягнення його в злочинну або в іншу антигромадську діяльність, а також
використання для цілей паразитичного існування – раніше вже вчинив
злочин, вживав спиртні напої, тощо.  Для кваліфікації вчиненого не має
значення поведінка неповнолітнього до втягнення його в злочинну або в іншу
антигромадську діяльність, а також використання для цілей паразитичного
існування – раніше вже вчинив злочин, вживав спиртні напої, тощо. Секто�
ром кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровського РВ протягом
поточного року виявлено 1 факт втягнення неповнолітнього у злочинну
діяльність. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. З метою
попередження бездоглядності, протиправної діяльності, залучення дітей у
пияцтво, наркоманію, жебрацтво співробітниками сектору кримінальної
міліції у справах дітей Дніпропетровського РВ із залученням фахівців
Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та у справах сім’ї, молоді,
жінок і дітей Дніпропетровської райдержадміністрації, регулярно прово�
дяться рейди «Діти вулиці» та «Підобліковник».

КМСД Дніпропетровського РВ.

МІЛІЦІЯ  ІНФОРМУЄ

ПІДЛІТКОВА  ЗЛОЧИНІСТЬПІДЛІТКОВА  ЗЛОЧИНІСТЬПІДЛІТКОВА  ЗЛОЧИНІСТЬПІДЛІТКОВА  ЗЛОЧИНІСТЬПІДЛІТКОВА  ЗЛОЧИНІСТЬ

ПРОЕКТ «ДОБРЕ ВДОМА»

Від вдячних пацієнтів
неврологічного відділення

ДОПОМОГА СІМ’ЯМ, ЯКА ВЕДЕ ДО ПОЗИТИВНИХ ЗМІН

Серед степів широких
Придніпров’я,

Де все, як роси, чисте і святе,
Район створили дружно і з любов’ю –
Й він розвивається, угору й вшир росте.
Тут всі – від голови й до кожної родини –

Творять, турбуються про майбуття.
Он, скільки у районі набудовано донині –
Стає комфортнішим сільське життя.
Постала в нас й небачена перлина –

Прославлена Дніпропетровська ЦРЛ!
Тут набирається здоров’я й сил людина,

Неначе із Божественних джерел.
Хтось захворів – сюди його дорога,
Тут його стріне вміння й доброта,
І головне, що дане тільки Богом, –

Лікує всіх душевна теплота!
Тут фахівці  –  оце насправді VIP�персони!

В серцях у них не іскорки, а жар.
Й весь колектив – надійна оборона

Життя, що є – найвищий Божий дар.
Дай доле щастя вам усім, здоров’я

І вміння, щоб творити чудеса!
Ми всі бажаємо з великою любов’ю:
Хай славлять вас планета й Небеса!

Від імені всіх пацієнтів лікарні –
Петро ДІНЕЦЬ.

ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É
ÐÀÉÎÍÍ²É  Ë²ÊÀÐÍ² –

ÏÐÈÑÂß×ÓªÒÜÑß
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ШАНОВНІ  ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТИ ВСІХ  Р ІВНІВ РАЙОНУ!ШАНОВНІ  ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТИ ВСІХ  Р ІВНІВ РАЙОНУ!ШАНОВНІ  ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТИ ВСІХ  Р ІВНІВ РАЙОНУ!ШАНОВНІ  ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТИ ВСІХ  Р ІВНІВ РАЙОНУ!ШАНОВНІ  ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТИ ВСІХ  Р ІВНІВ РАЙОНУ!
Приділяючи важливу роль і значення органам місцевого самоврядування у житті держави, у

становленні суспільної свідомості народу, Указом Президента України визначено 7 грудня
святковим днем – Днем місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування – це найбільш наближений до людей рівень влади, який відіграє
провідну роль у налагодженні плідної співпраці громадськості та обраних нею представницьких
органів. Діяльність нашої місцевої влади завжди на виду. Вона відкрита, прозора й спрямована
на покращення життя населення району. Завдяки злагодженій роботі районної ради та районної
державної адміністрації, тісному співробітництву з територіальною громадою, наш район посідає
одне з перших місць в області за рівнем соціально�економічного розвитку.

З нагоди Дня місцевого самоврядування від себе особисто та від  імені колективу райдержад�
міністрації вітаю працівників трудових колективів районної, міської, селищних та сільських рад,
депутатський корпус району, всіх, хто на професійній основі, громадських засадах наполегливо
працює для покращення добробуту суспільства. Від усього серця прийміть побажання міцного
здоров’я, наснаги, витримки, оптимізму. Хай ніколи вас не залишають надія, віра і любов, а ваша
професійність і досвід завжди сприяють розбудові й розвитку Дніпропетровського району.

  Вадим КОБИЛЯЦЬКИЙ, голова райдержадміністрації.

Шановні працівники статистики! Вітаємо вас із професійним святом!
Сьогодні статистичними спостереженнями охоплені

практично всі соціально�економічні процеси, що відбува�
ються в суспільстві. Статистика вивчає життєвий рівень
населення, демографічну та економічну ситуації, оцінює
розвиток підприємництва та його фінансові результати.
Без всебічної, достовірної та прозорої статистичної інфор�
мації неможливі ні ефективне державне управління, ні
побудова відкритого громадянського суспільства.

У цей святковий день прийміть слова подяки й шани за
вашу сумлінну й самовіддану працю. Міцного вам усім
здоров’я, особистого та сімейного щастя, благополуччя й
нових успіхів на благо розквіту району.

ДОРОГІ ПРЕДСТАВНИКИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ! ЩИРО ВІТАЄМО ВАС

 ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
Це свято ініціативних та відповідальних

людей. Вам довіряють громади, ви служите
інтересам жителів свого села, району, міста
та області. Кращим підтвердженням вашого
професіоналізму є високі досягнення нашої
рідної Дніпропетровщини. Уряд завжди буде
надавати підтримку в реалізації проектів,
спрямованих на розвиток місцевого само�
врядування, впровадження кращих практик
регіонального управління, підвищення якості
життя людей.

Бажаємо вам наснаги, благополуччя, натх�
нення, творчих сил  та успіхів у вашій почесній
та відповідальній роботі на благо жителів
Дніпропетровщини та України.

Олександр ВІЛКУЛ, віце�прем’єр�міністр
України, голова ДОО Партії регіонів.

Дмитро КОЛЄСНІКОВ, голова Дніпро�
петровської облдержадміністрації.

Євген УДОД, голова Дніпропетровської
обласної ради.

У цей непростий для країни час я
закликаю вас зберегти те, що завж�
ди відрізняло Дніпропетровщину.
Зберегти нашу виняткову толе�
рантність. Зберегти здатність спо�
кійно й виважено вирішувати будь�
які проблеми й розбіжності мир�
ним шляхом.

Президент і Уряд України підтвер�
джують незмінність курсу країни на

європейську інтеграцію. Сьогодні ми взяли тайм�аут у підпи�
санні Угоди про асоціацію. Ми взяли його для того, щоб
зберегти стабільну роботу підприємств і робочі місця. Щоб
отримати гарантії захисту національних інтересів України. Щоб
розмовляти з Європою, як рівні партнери, а не як бідні родичі.
Для Дніпропетровщини – промислового лідера країни – ця
пауза, як ковток повітря. Ми повинні використати цей час
ефективно. А для цього нам життєво потрібна стабільність –
політична й економічна. Кожен день, кожну годину протисто�
яння віддаляє нас від європейської перспективи.

Дніпропетровщина – індустріальне серце України. Саме
від нашої роботи залежить стан економіки країни. Тому
сьогодні для нас винятково важливо забезпечити нормаль�
ну роботу промислових підприємств, транспорту, шкіл, ліка�
рень, дитячих садків. Я щиро вдячний всім вам за те, що ви
підтримуєте громадянський мир і спокій у нашому регіоні.
Ми просто зобов’язані не допустити загострення економі�
чних проблем, які завжди супроводжують дестабілізацію.
Наша толерантність, наша взаємна повага – гарантія мирно�
го і спокійного вирішення найскладніших питань, гарантія
нормального розвитку Дніпропетровщини та України.

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА
ДМИТРА КОЛЄСНІКОВА  ДО ЖИТЕЛІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

29 листопада з 11.00 до
12.00 години в редакції га�
зети «Дніпровська
зоря» була відкрита
пряма телефонна лінія
для людей із фізични�
ми вадами, проведе�
на головою Дніпро�
петровської районної
ради Любов’ю Білою
за участю помічників
народного депутата
України від Партії рег�
іонів Віктора Бутківсь�
кого Галини Огород�
нікової, Євгенія Ска�
лозуба та фахівців із соціаль�
них питань Дніпропетровсь�
кої райдержадміністрації.

З актуальними питаннями,
які їх турбують, та конкретни�
ми проблемами звернулися
на пряму телефонну лінію та
прийшли на особистий
прийом 18 жителів Дніпро�
петровського району з різних
населених пунктів: селищ
Кіровське та Ювілейне, сіл
Шевченко, Пашена Балка,
Новоолександрівка, Чумаки,
Олександрівка, Старі Кодаки,
Новомиколаївка, Дослідне.

Найбільше заявників тур�

УВАГА ДО ЛЮДЕЙ ІЗ ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ
ПРЯМА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ

бували питання соціального
захисту, комунального гос�

подарства, охорони здоро�
в’я та житлової політики.

З приводу допомоги у ліку�
ванні та придбанні ліків звер�
нулися: інвалід I групи Любов
Карлова, с. Олександрівка;
Оксана Сафронова, с. Па�
шена Балка; Любов Гусак,
с. Шевченко.

Мешканка с. Новоолексан�
дрівки Вікторія Ярошенко,
інвалід III групи загального
захворювання, звернулася на
прийом через складнощі у
оформленні документів на
підключення газу, який був
обрізаний за несплату.

Щодо допомоги у вирі�
шенні житлового питання
звернулася багатодітна меш�
канка с. Новомиколаївки
Олена Марченок.

Наталія Качан із сел.
Кіровського, яка має трьох

дітей, серед них – інвалід зору,
зателефонувала на пряму

лінію громадян із проханням
посприяти в закупівлі   буді�
вельних матеріалів та забез�
печенні найнеобхідніших
меблів і одягу для дітей. Спра�
ва в тому, що в будинку, в яко�
му проживає родина, виник�
ла пожежа, через яку полу�
м’ям було охоплено все по�
мешкання, сім’я залишилася
навіть без особистих речей, а
будівля потребує ремонту.

Усі звернення людей не за�
лишаться без уваги влади. Такі
прямі телефонні лінії  будуть
проводитися постійно. Вони
не лише дають можливість
дізнатись про проблеми й до�
помогти окремим людям, а й
є одним із дієвих способів
визначення кола питань, які
турбують жителів району.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
Фото Таміли Жорняк.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ! СЕРДЕЧНО ВІТАЮ ВАС

ІЗ ВАШИМ ДЕРЖАВНИМ СВЯТОМ!
Сьогодні Україна та її колиска – українське

село – впевнено розвиваються. За цим стоїть
величезна робота, проведена вами спільно з
органами виконавчої влади на користь лю�
дей, задля створення додаткових умов для
розвитку територій і підвищення добробуту
кожної української родини. Кожний із нас,
кому територіальна громада довірила пред�
ставляти її інтереси в органах самоврядної
гілки влади, несе відповідальність за втілення
в життя основних принципів місцевого само�
врядування. Упевнений, що, отримавши
підтримку територіальних громад, ми зуміє�
мо виправдати сподівання людей і забезпе�
чити кращу якість життя.

Нехай гідним внеском у розбудову нашого
краю стане ваша самовіддана праця. Нехай
День місцевого самоврядування стане для нас
ще одним об’єднуючим святом на шляху до
створення заможної та щасливої України!

Віктор БУТКІВСЬКИЙ, народний депутат
України від Партії регіонів.

Дорогі захисники Української держави!
Сердечно вітаємо вас із Днем Збройних Сил

України!
Армія – це один із основних елементів стабіль�

ного й впевненого розвитку Української держави.
Сьогодні солдати й офіцери української армії
гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків.

Щиро вітаємо всіх військовослужбовців із
професійним святом та бажаємо вам усім не�
зламної волі в подоланні труднощів військово�
го буття, надійного родинного тилу, бога�
тирського здоров’я та звершення всіх ваших
мрій і побажань.

Вадим КОБИЛЯЦЬКИЙ, голова райдержадміністрації.     Любов БІЛА, голова районної ради.

     Шановні співвітчизники!
Я глибоко обурений тими

подіями, які сталися в Києві на
Майдані Незалежності в ніч з
п’ятниці на суботу.  Я засуджую
дії, що призвели до силового
протистояння й страждань лю�
дей.

 Кілька днів тому я перед усією
країною заявив про підтримку
цивільних ненасильницьких
акцій. Ті, хто не почув слова Кон�
ституції та Президента й своїми рішеннями та діями спрово�
кував конфлікт на Майдані, будуть покарані. Я вимагаю від
Генеральної прокуратури України терміново надати мені і
українському суспільству результати невідкладного та об�
’єктивного розслідування для належного покарання винних.
Я підтверджую – ми єдині у виборі нашого спільного євро�
пейського майбутнього.

 Сьогодні нам потрібна спільна робота над програмою
заходів, яка зробить економіку України менш вразливою,
захистить робочі місця, зарплати, пенсії й в перспективі
дозволить їх підвищувати. Саме про це я говорив у Вільнюсі.

 Запевняю з усією відповідальністю: всі зусилля влади спря�
мовані на подолання кризових процесів, зміцнення економ�
іки України, поліпшення життя людей. Я закликаю кожного з
вас приєднатися до цієї відповідальної задачі. Кожен пови�
нен докласти максимальних зусиль для зміцнення нашої
держави та об’єднання нашого суспільства.

ДО  УВАГИ  СУБ’ЄКТІВ  ГОСПОДАРЮВАННЯ
Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 01 листопада 2013 року № 3912�05/
38185�08 Дніпропетровська райдержадміністрація інфор�
мує про наступне. З метою проведення роботи, пов’язаної
з підготовкою та відбором інвестиційних проектів у пріори�
тетних галузях економіки, повідомляємо, що на офіційному
веб�сайті Мінекономрозвитку (http://www.me.gov.ua) у
рубриці «Економічна політика України» розміщено «Дорож�
ню карту отримання суб’єктами господарювання державної
підтримки, передбаченої законодавством України, для ре�
алізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях еко�
номіки». Також, зазначаємо, що згідно з положенням підпун�
кту 10 пункту 4 розділу XXI Митного кодексу України порядок
ввезення, перелік та обсяги товарів, що ввозяться суб’єкта�
ми господарювання для реалізації інвестиційних проектів,
схвалених відповідно до Закону «Про стимулювання інвести�
ційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць», з визначенням їх кодів
згідно з УКТ ЗЕД затверджуються Кабінетом Міністрів Украї�
ни разом зі схваленням кожного окремого інвестиц�
ійного проекту.

Контактні реквізити з питань оформлення суб’єктами
господарювання заяв для участі у відборі та реєстраційної
картки інвестиційного проекту у пріоритетній галузі еконо�
міки: (044)596!67!71, a_melnyk@me.gov.ua.

Оксана СОКОЛОВСЬКА,
начальник  управління економіки райдержадміністрації.

Вартість: на місяць – 6,38 грн;
на 3 місяці – 19,14 грн;

на 6 місяців – 38,28 грн;
на рік – 76,56 грн.

Без  поштових  послуг.

 ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ – 2014

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА  ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
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Сьогодні ми відзначаємо 13�ту річницю місце�

вого самоврядування. Це свято по праву можна
назвати народним, бо воно стосується кожної
людини.

День місцевого самоврядування возвеличує
чесну й самовіддану працю сільських, селищних,
міських голів, працівників виконавчих апаратів
місцевих рад, депутатів.

Місцеве самоврядування є
основою народовладдя. Це
єдино можлива і найбільш ра�
ціональна форма влади на
місцях. Його розвиток і ста�
новлення – особлива сторінка
в історії української держави.

Президент України Віктор
Янукович, Уряд і Верховна
Рада зробили перші дієві кро�
ки на шляху зміцнення місце�
вої демократії. На завершаль�
ному етапі – реформа місце�
вого самоврядування та
підготовка законопроектів, які
в комплексі створять основу
для формування дієздатних
територіальних громад.

Вирішення проблем житлово�комунального
господарства, доріг, транспорту, медичного і
побутового обслуговування, рівня цін – це основ�
не завдання місцевої влади. Бо саме ці життєво�
важливі питання хвилюють наших людей.

Керівництво держави, області тарайону пра�
цює над тим, щоб економічні показники сприяли
підвищенню стандартів життя.

Дніпропетровський район – невід’ємна потуж�
на частина Дніпропетровщини! Це підтверджуєть�
ся не на словах, а на ділі. За підсумками виконання
основних показників Програми соціально�еконо�
мічного та культурного розвитку наш район ос�
танні два роки займає перше місце серед 22 рай�
онів області. Результатом таких високих показ�
ників є натхненна й злагоджена  робота керівників
різних ланок, професійний підхід до справи друж�
нього колективу відповідальних талановитих лю�
дей. Слова вдячності за це особисто висловлюю
очільнику району Вадиму Кобиляцькому.

2013 рік – рік 70�річчя визволення Дніпропет�
ровщини від німецько�фашистських загарбників.
Завдяки ініціативі нашого земляка – віце�прем’єр�
міністра України Олександра Юрійовича Вілкула в
області пройшов марафон «Слава визволите�
лям!», в якому взяли  активну участь всі територ�
іальні громади району.

За три роки скликання районною радою прове�
дено 27 сесій, прийнято 350 рішень, затверджено
28 галузевих програм, які прискорюють вирішен�
ня різних напрямків соціально�економічного та
культурного розвитку нашого району. У рамках
проекту «Добре вдома», який реалізується в на�
шому районі, створені 2 комунальні заклади �
Малий груповий будиночок та Центр соціальної
підтримки дітей і сімей.

Не буде перебільшенням, коли скажу, що за
кожним рішенням районної ради – велика робота
депутатів.

Склад депутатського корпусу району – 378 де�
путатів рад усіх рівнів. Це єдина команда, яка пра�
цює на спільний результат та гідно представляє
інтереси районної територіальної громади.

Це люди, які користуються великою повагою й
довірою своїх виборців, надають суттєву реальну
допомогу мешканцям району. Ті, хто обраний депу�
татом, чітко усвідомлюють, передусім для себе, що
вони вже не просто успішні підприємці, самодос�
татні господарники чи керівники установ,
підприємств, а народні обранці, які повинні відстою�
вати інтереси своїх громад і щодня робити все можли�
ве задля підвищення добробуту наших людей.

Тож у переддень свята демократії та народов�
ладдя висловлюю слова глибокої вдячності за

вагому допомогу в вирішенні соціальних питань
районної територіальної громади народному де�
путату України Віктору Бутківському, депутатам
обласної ради Олександру Ніколаєву, Віктору Шин�
кевичу.

Щиро дякую за сумлінну роботу головам по�
стійних депутатських комісій районної ради
Вірі Підодвірній, Олегу Соломоненку, Володи�
миру Мартинцю, Євгену Касьяновському, Воло�

димиру Петренку; депутатам рай�
онної ради, які своїми щоденни�
ми справами підтверджують до�
віру територіальних громад, вип�
равдовують сподівання людей і
забезпечують значно вищий
рівень їх життя, це – Віра Джур,
Анатолій Река, Валентина Бохан,
Володимир Кононов, Тетяна
Ткач, Сергій Сущенко, Олег Рубль,
Костянтин Купріянов, Андрій За�
харов, Анатолій Гречина, Сергій
Хмара, Ніна Біла, В’ячеслав
Лінський, Ігор Капустян, Іван  Бу�
ряк, Віталій Жеганський.

Гордістю територіальних гро�
мад є голови місцевих рад – Ва�
лентина Стець, Іван Камінський,
Петро Дудка, Олександр Візір, Ва�

дим Вілько, Катерина Желяб’єва, Євгенія Корін�
на, Валерій Рижак.

Вдячні за сумлінну роботу представникам пер�
винної ланки самоврядності – секретарям місцевих
рад: Ларисі Малій, яка сьогодні виконує й обов’язки
сільського голови; Людмилі Лагоді, Ніні  Буряк, Та�
марі  Моляновій, Світлані Трикоз, Ганні Зайвій, Раїсі
Цурик, Наталії Рикаш, Вікторії Паранько.

Завдяки злагодженій роботі влади, депутатів і
територіальних громад у районі успішно реалізо�
вуються Програма «Україна для людей» і Соціальні
ініціативи Президента України Віктора Федорови�
ча Януковича. Це вшанування ветеранів Великої
Вітчизняної війни, надання цільової допомоги
соціально�незахищеним верствам населення, оп�
іка над «кризовими» сім’ями.

Кожна реальна справа спрямовується для до�
сягнення основної мети – процвітання Дніпро�
петровського району, забезпечення гідного жит�
тя кожному мешканцю!

Лише за цей рік відкрито 11 дитячих майдан�
чиків у селищах Ювілейне, Кіровське, селах Чума�
ки, Степне, Степове, Новомиколаївка, Любимівка
та Новоолександрівка.

У селищі Ювілейне відкрито два спортивних
майданчика для баскетболу, пляжного волейбо�
лу, гри в настільний теніс, у селі Любимівка –
волейбольний майданчик.

До Дня незалежності України відкрито четверту
групу дошкільного навчального закладу «Бураті�
но» в селі Чумаки, проведено капітальний ремонт
дитячого садочка «Світлячок» в селі Новоолек�
сандрівка.

У селі Зоря після реконструкції відкрито мемо�
ріал загиблим воїнам. У селищі Кіровське облаш�
товано Алею пам’яті.

Змінюється зовнішній вигляд наших населених
пунктів, облаштовуються площі, парки та сквери
для відпочинку мешканців.

Кожна територіальна громада  району розви�
вається завдяки реалізації різнопланових міні�
проектів. Тому одним із пріоритетних напрямків
роботи районної ради вже п’ятий рік поспіль є
проектна діяльність.

За цей період розроблено та направлено для
участі в різноманітних міжнародних, державних та
обласних конкурсах розвитку місцевого самовря�
дування 57 проектів на загальну суму понад 25
млн грн. За останні три роки спостерігається по�
зитивна динаміка в цьому важливому процесі:
кількість проектів, поданих громадами у 2013 році
в порівнянні з 2010�м збільшилась майже в 2,5
рази.

У цьому році проекти районної ради вперше

представлені на всеукраїнському та обласному
рівнях.

Проведено три виїзних семінари для голів та
один – для секретарів місцевих рад, завдяки чому
вдалося перейняти позитивний досвід роботи за
напрямками: молодь�ветерани�стратегія розвит�
ку громади.

Наш район разом із Криничанським, Петрикі�
вським та Покровським став пілотним щодо реа�
лізації земельної реформи в нашому регіоні. Ра�
зом із представниками громадської організації
«Земельна платформа в Дніпропетровській об�
ласті» було проведено в цьому році 4 тренінги.
А в серпні підписано протокол про наміри щодо
створення у Дніпропетровському районі Експерт�
ної групи з питань спільного вирішення владою та
громадою соціальних проблем у сфері земельних
відносин.

У рамках реалізації спільного проекту обласної
ради та Центру європейського менеджменту «Ста�
лий розвиток малих міст Дніпропетровської об�
ласті»  Ювілейний селищний голова Іван Камінсь�
кий – єдиний з голів місцевих рад, навчався у місті
Регенсбург. А в жовтні цього року в селищі Ювілей�
не з візитом побувала делегація з Німеччини.

Дніпропетровський район – наш спільний дім,
наша спільна доля та спільна історія!

Приємно, що в органах виконавчої влади райо�

ну працюють вихідці з органів місцевого само�
врядування. Серед них Тетяна Сараб’єва, яка де�
в’ять років працювала в Ювілейній селищній раді
на посадах заступника та секретаря виконкому і
чотири роки очолювала організаційний відділ
районної ради, а сьогодні вона – керівник апарату
райдержадміністрації.

У районній громаді в усі часи були активні, не�
байдужі люди, які користувались великим авто�
ритетом, до яких йшли за порадою чи допомо�
гою. Вони мають повагу серед земляків, вболіва�
ють за громаду.

Для мене приємно вітати сьогодні моїх колег,
які багато енергії та сил віддали розвитку пред�
ставницької влади у нашому районі протягом
минулих років. Хочу назвати уславлених людей,
досвідом і результатами праці яких ми користує�
мось і сьогодні – це Микола Дробот, Анатолій
Лященко, Валентина Артекуленко, Лідія Терентьє�
ва, Віктор Лісняк, Володимир Яровий, Валентина
Красноносова, Галина Ставицька, Клавдія  Анто�
нова, Людмила Скорик, Валентина Посмітюха, Ан�
тоніна Милостива, Любов Бондаренко.

Шановні! Ваш життєвий шлях є взірцем для тих,
хто сьогодні працює в органах самоврядування.

Ви – багатство всієї районної територіальної
громади! Адже в кожній вашій справі є частинка
вашої душі, ваші вболівання!

Досвід, який ви набули, неможливо переоціни�
ти. Він – основа подальшого розвитку народов�
ладдя. За це вам, шановні, велика подяка і шана!

День професійного свята – приємна мить, але
після неї настають значно довші робочі будні. Тому
вже сьогодні ми замислюємось, яким буде на�
ступний етап нашої спільної роботи. Перш за все,
це успішне завершення бюджетного року й вико�
нання плану соціально�економічних показників.

І я впевнена, що ми справимося, бо у нас є
основне – план дій на перспективу і команда,  яка
може його виконувати!

Шановні працівники
органів місцевого самоврядування!

Від усього серця бажаю усім міцного здоров’я,
щастя, добробуту, сімейного затишку і всіляких
земних гараздів, перемог і добрих справ у вашій
нелегкій та відповідальній роботі.

Нехай це свято – День місцевого самовряду!
вання – спонукає всіх нас до ще більшого піклу!
вання про наш спільний дім – Дніпропетровсь!
кий район, нашу славну й велику родину!

Нехай цей урочистий день додасть усім нам
сил і наснаги на добрі справи, впевненості у
майбутньому нашої держави, порозуміння
задля добра і благополуччя рідного краю!

ЗІ СВЯТОМ ДЕМОКРАТІЇ ТА НАРОДОВЛАДДЯ

Відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457 «Про затверджен�
ня та скасування національних класифікаторів» з 1 січня 2012 року набрав
чинності новий національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класиф�
ікація видів економічної діяльності». При цьому наказом Міністерства еко�
номічного розвитку і торгівлі України від 07.02.2013 №113 «Про відновлен�
ня чинності національного класифікатора України ДК 009: 2005 «Класифіка�
ція видів економічної діяльності» чинність національного класифікатора
України ДК  009:2005 «Класифікація економічних видів діяльності» віднов�
лено до 31 грудня 2013 року.

Згідно із частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєст�
рацію юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців» в Єдиному державно�
му реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців містяться відо�
мості щодо юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців, зокрема, про
види їх діяльності. Частиною першою зазначеної вище статті Закону про
реєстрацію визначено, що відомості про юридичну особу або фізичну
особу�підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!
внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток
та відомостей, що надаються юридичними особами та фізичними особа�
ми�підприємцями державному реєстратору за місцезнаходженням реєст�
раційної справи згідно із законодавством України. Законом про реєстра�
цію передбачено, що у випадку зміни суб’єктом господарювання виду
діяльності державному реєстратору необхідно надати встановлений Зако�
ном про реєстрацію пакет документів для внесення відповідних змін до
відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

У зв’язку з вищевикладеним, просимо всіх суб’єктів господарювання, які
ще не здійснили відповідні зміни в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку
з переходом на КВЕД�2010, звернутися до державного реєстратора юри�
дичних осіб та фізичних осіб�підприємців за адресою: сел. Ювілейне,
вул.Теплична,19. Центр адміністративних послуг Дніпропетровської
РДА для здійснення відповідних реєстраційних дій.

Євгенія ДІДЕНКО,
державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців
реєстраційної служби районного управління юстиції.



Зі своєю на�
болілою про�

блемою щодо відновлення дороги на їхній
вулиці до депутата Верховної Ради України
від Партії регіонів Віктора Бутківського звер�
нулися жителі села Сурсько�Клевцеве Ново�
миколаївської сільської ради. До 2011 року
дорожнє покриття вулиці було у нормально�
му стані, та після будівництва об’їзної доро�
ги навколо Дніпропетровська, стічні води
через уклін попряму�
вали вниз саме вули�
цею Нагірною. У ре�
зультаті, як повідали
нам місцеві мешканці,
посеред вулиці утво�
рились ями глибиною
від 1 до 1,5 метри, що
унеможливило навіть
прохід людей, а про
проїзд транспорту
мова взагалі не могла
йти. Тож ні швидка до�
помога, ні машина з вугіллям на зиму не
могли дістатися до людей.

«На вулиці проживає 6 сімей, але ж вони теж
рівноправні члени громади, які мають право
на допомогу влади,  � розповідає Новомико�
лаївський сільський голова Станіслав Кова�
ленко. – Наша сільська рада дотаційна, тож
коштів для вирішення цієї проблеми не було,
розраховувати на власні сили ми не могли».

Віктор Бутківський відгукнувся на прохан�
ня про допомогу відразу, особисто приїхав,
оглянув фронт робіт. Так вже за кілька днів

3У ЦЕНТРІ УВАГИ * ЛЮДИНА 6 грудня 2013 року № 48 (7816)

«Дніпровська зоря»

На жаль у непростому житті
людей часом підстерігають
важкі життєві обставини, від
яких не існує можливості зас�
трахуватися та правових за�
хисників. Особливо тяжко,
коли під удар безжалісної долі
попадають діти. Так
сталося, що в свої
23 роки Сашко Єго�
ров, житель села
Новомиколаївка,
став опікуном для
молодших брата й
сестри.

«Батько помер у
2006 році, а наша
мама покинула нас і
цей світ два роки
тому. Я не міг вчини�
ти інакше, тож взяв відпові�
дальність за своїх рідних, їх
життя й виховання, на себе, �
розповідає Олександр. –
Льоні вже 15 років, він на�
вчається в ліцеї з підвищеною
військовою та фізичною підго�
товкою в Дніпропетровську,
Оля навчається в 8 класі Ново�
миколаївської школи. Часом
буває нелегко, але гуртом все
ж краще, ніж поодинці».

ТУРБОТИ ДЕПУТАТА

ДОРОГУ  ВІДНОВЛЕНО

закипіла робота. Гейдери старанно вирів�
нювали дорогу. 7 машин по 40 тонн відваль�
ного шлаку були привезені в село, висипані
та розрівняні котком. За 5 днів  дорога дов�
жиною в 1,5 км була відновлена.

Депутат районної ради Костянтин Купрія�
нов теж зробив посильний вклад у вирішен�
ня цієї проблеми, зробивши водовідвід, щоб
вода знову не заливала вулицю.

Жителька села Сурсько�Клевцеве Юлія Пере�
пелиця не стримує
слова радості й
вдячності: «На�
решті ми з донеч�
кою Вірою будемо
йти вранці до дитя�
чого садка без стра�
ху зламати ноги чи
впасти в багнюку».
А представники
старшого поколін�
ня корінних меш�
канців вулиці на чолі

з Ларисою Григор’євою задоволені, що на�
решті поштарка та соціальні працівники дійдуть
до них, діти зможуть приїхати на гостину.

Помічники народного депутата Віктора
Бутківського Микола Бухтіяров та Євгеній
Скалозуб особисто контролювали хід робіт.

У селі Сурсько�Клевцеве постійно мешкає
біля 125 чоловік, разом із дачниками насе�
лення складає 300 осіб. Але розвиток
сільських територій є одним із пріоритетних
завдань влади сьогодні, й відновлена вулиця
Нагірна є цьому яскравим прикладом.

ТРУДНОЩІ ВІДСТУПАЮТЬ

Разом із сім’єю мешкає
бабуся Ольга Олександрівна,
вона вже зовсім старенька,
їй за 80, та допомагає ону�
кам як може.

Проживають усі в на�
півзруйнованому будинку, в

якому лише 2 кімнати, і якому
не менше, ніж сотня років.
Олександр, як голова роди�
ни, вирішив добудувати дві
кімнати та відремонтувати
житлове приміщення, обкла�
сти глиняну споруду цеглою.
Будівельними матеріалами
допоміг родині народний де�
путат України від Партії регі�
онів Віктор Бутківський.

«Віктор Володимирович

завжди відгукується на про�
хання про допомогу людям,
а життєва ситуація цієї роди�
ни його схвилювала особли�
во», � розповідає помічник
народного депутата Галина
Огороднікова.

Цеглу, руберойд,
цемент допомагали
р о з в а н т а ж у в а т и
представники «Мо�
лодих регіонів». А Во�
лодимир Тімасов від
імені представників
активної молоді вру�
чив продуктовий
набір зі словами:
«Коли ми дізнались
про нашого одно�
літка Олександра,

який став опікуном для своїх
брата та сестри, ми пройняли�
ся почуттям поваги та бажан�
ням допомагати цій родині».

З суттєвою допомогою
депутатів, сільської ради,
соціальних служб всі життєві
труднощі неодмінно вдасть�
ся подолати.

Таміла ЖОРНЯК,
с. Сурсько – Клевцеве –

с. Новомиколаївка.

ОПЕРАТИВНА НАРАДА

РЕАЛІЗАЦІЯ У РЕГІОНІ ЗАВ!
ДАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇ!
НИ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ НА
МІСЦЕВОМУ РІВНІ КОНЦЕПЦІЇ
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВО!
ГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕ!
РИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВЛАДИ В УКРАЇНІ

У вівторок на оперативній
нараді при голові райдер�
жадміністрації була заслуха�
на доповідь начальника юри�
дичного відділу виконавчого
апарату районної ради Іллі
Бондаря. 8 квітня 2013 року на
засіданні Кабінету Міністрів
було схвалено проект Указу
Президента України «Про Кон�
цепцію реформування місце�
вого самоврядування та тери�
торіальної організації влади
в Україні. За офіційними да�
ними Мінрегіону було органі�
зовано публічне обговорення
Концепції – проведено 26 за�
сідань регіональних рад та по�
над 3865 інших заходів у 490
районах, у 178 містах облас�
ного та 280 містах районного
значення. Аналіз і узагальнен�
ня висловлених під час обго�
ворення пропозицій до про�
екту свідчать про повну
підтримку концептуальних по�
ложень проекту нормативно�
го акта. Надалі зазначені про�

позиції можуть бути викорис�
тані під час розроблення про�
екту Плану заходів із реалізації
Концепції реформування
місцевого самоврядування та
територіальної організації
влади в Україні. Варто зазна�
чити, що на Дніпропетровщині
відбулося перше широке об�
говорення Концепції рефор�
мування місцевого самовря�
дування.

Ця тема стала головною на
засіданні Ради регіону, яке
пройшло під головуванням
голови Дніпропетровської
ОДА Дмитра Колєснікова. У за�
сіданні взяв участь Міністр ре�
гіонального розвитку, будів�
ництва та житлово�комуналь�
ного господарства України
Геннадій Темник. Це Міністер�
ство є координатором проце�
су опрацювання Концепції.
Також у роботі Ради регіону
взяли участь голова обласної
ради Євген Удод, голови міст
та районів області.

Геннадій Темник відзначив,
що Дніпропетровська об�

ласть ґрунтовно підійшла до
обговорення проекту Кон�
цепції. Дніпропетровський
регіон знаходиться у трійці
лідерів із втілення та поши�
рення ідей сучасного само�
врядування.

«Дніпропетровський регі�
он традиційно демонструє
високу ефективність роботи
та єдність органів місцевого
самоврядування. Це все ре�
зультат напрацювань, які вже
використовує Дніпропет�
ровщина. Саме тому наша
область повинна стати ба�
зою досвіду, який буде по�
кладено у фінальній кон�
цепції реформування місце�
вого самоврядування. Дос�
відом, яким користувати�
меться вся Україна», � зазна�
чив Дмитро Колєсніков.

Реалізація Концепції спри�
ятиме посиленню правової,
організаційної та матеріаль�
ної спроможності територі�
альних громад, розвитку
ефективної територіальної
організації влади та органів
місцевого самоврядування,
провадженню їх діяльності з
дотриманням принципів та
положень Європейської
хартії місцевого самовряду�
вання, створенню умов для
запровадження доступних
адміністративних, соціаль�
них та інших послуг.

Напередодні Дня місцевого самоврядування тради!
ційно проводиться районний конкурс у номінаціях: «Кра!
щий голова місцевої ради», «Кращий колектив місцево!
го самоврядування».

За результатами роботи в 2013 році переможцями в но�
мінації «Кращий сільський (селищний, міський) голова» виз�
начено: Петра Федоровича Дудку, Підгородненського
міського голову; Валентину Іванівну Стець, Чумаківсько�
го сільського голову; Олександра Олексійовича Візіра,
Новоолександрівського сільського голову.

За результатами роботи в 2013 році переможцями в но�
мінації  «Кращий колектив органу місцевого самоврядуван�
ня» визначено колективи: Ювілейної селищної ради, голо�
ва Іван Миколайович Камінський; Кіровської селищної
ради, голова Вадим Леонідович Вілько та Любимівської
сільської ради, голова Катерина Павлівна Желяб’єва.
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Наш район має свою історію, яка налічує майже 50 років!

А історію творять люди. Тож саме вони і є найбільшим багат�
ством територіальної громади!

Почесний громадянин – це звання, яке присвоюється на
знак вшанування заслуг громадян перед нашим районом.
Це визнання людей, які своєю працею, видатними досягнен�
нями у виробничій та громадській діяльності сприяли еко�
номічному, технічному та культурному розвитку територі�
альної громади району. За рішенням районної ради за ваго�
мий особистий внесок у становлення й розвиток суспільно�
політичного життя Дніпропетровського району, активну
громадську діяльність і відданість інтересам району у 2013
році звання «Почесний громадянин Дніпропетровського
району» присвоєно:

Миколі Миколайовичу Дроботу,
який 16 років свого трудового життя
присвятив нашому району, працю�
ючи на найвищих керівних посадах.
З грудня 1984 по вересень 1987 року
– другий секретар Дніпропетровсь�
кого райкому Компартії України.
Наступні 5 років – з 1987 по 1992 рік
– голова виконкому Дніпропет�
ровської районної ради народних
депутатів. З 1992 по 1994 рік – пред�
ставник Президента України у
Дніпропетровському районі. З 1994
по 1995 рік – голова Дніпропетровської районної ради народ�
них депутатів. З липня 1995 року по грудень 1997 року – голова
Дніпропетровської районної державної адміністрації. З 1997
по 2000 рік – голова Дніпропетровської районної ради.

У період, коли Микола Дробот очолював Дніпропетровсь�
кий район, будувалися об’єкти соціальної сфери: зводили�
ся нові школи, Будинки культури, лікарні. 1984 рік – відкрита
новобудова – Центральна районна лікарня; 1985 рік – побу�
доване селище Ювілейне, яке фактичн о виконує роль адм�
іністративного центру Дніпропетровського району; 1986
рік – побудована Миколаївська СШ №1; 1987 рік – побудо�
вана Баглійська СШ; 1988 рік – побудована Горьківська СШ;
1990 рік – побудована Партизанська СШ; 1993 рік – побудо�
вана Степнянська СШ; 1996 рік – побудована Зорянська СШ.

Микола Миколайович за період своєї роботи зарекомен�
дував себе вольовим і грамотним керівником, досвідченим
фахівцем місцевого самоврядування, умілим представни�
ком інтересів районної територіальної громади на рівні об�
ласті та України. Він і сьогодні користується заслуженою по�
вагою серед мешканців і активу Дніпропетровського району.

За вагомий особистий
внесок у розвиток агро�
промислового комплек�
су Дніпропетровського
району, активну гро�
мадську позицію і
відданість інтересам
району  звання «Почес�
ний громадянин Дніпро�
петровського району»
присвоєно Володими!
рові Івановичу Климен!
кові, який все своє тру�
дове життя присвятив
сільськогосподарській
галузі.

З юних років Володя
працював у полі, прой�

шов непростий трудовий шлях аж до голови колгоспу «Пе�
ремога». Очолював підприємство в умовах реформування,
був керівником ПП «Перемога КВІ». З 2000 року займає
посаду директора Приватного підприємства «Перемога
АВК». Завдяки досконалому володінню виробничо�техно�
логічними процесами в сільському господарстві підприєм�
ство досягло високих показників, як у рослинництві, так і в
тваринництві.

За ініціативи Володимира Івановича всього за рік був побу�
дований новий унікальний молочно�виробничий комплекс
«Єкатеринославський», який планує забезпечити натуральни�
ми та якісними продуктами харчування власного виробництва
жителів нашого регіону та України. На базі комплексу також
буде створена міжнародна школа молочного тваринництва,
де зможуть навчатися та проходити стажування студенти
Дніпропетровського національного аграрного університету.

Досягнення Володимира Івановича в професійній діяльності
відзначені Орденом «Трудового Червоного Прапора» (1977
рік), Орденом «Дружби народів» (1986 рік), відзнакою Дніпро�
петровської обласної державної адміністрації «За розвиток
регіону» (2001 рік), Орденом «За заслуги» ІІІ ступеню (2010 рік).

ПІДСУМКИ РАЙОННОГО КОНКУРСУ
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«Дніпровська зоря» СУСПІЛЬСТВО

У  світі немає іншої країни, де так багато безіменних могил, над якими не
встигали ставити хрести. Це могили тих, хто загинув від голодної смерті
під час страшних голодоморів. Наприкінці листопада учні Шевченківської
школи разом із усіма українцями вша�
нували пам’ять жертв голодоморів, зно�
ву й знову заглядаючи в «чорний коло�
дязь» аби не повторилося найстрашні�
ше лихо за всю історію України.

Кілька років тому в школі була створена
Книга пам’яті, в якій записані спогади
свідків тих трагічних подій. Цьогоріч учні
знову пролиснули її сторінки, відшукуючи
знайомі прізвища. У школі відбувся єди�
ний урок�реквієм, який підготували й про�
вели учні 8 класу разом із педагогом�
організатором Наталею Нікітенко. Під її ж
керівництвом у школі працює історичний гурток «Пошук». Гуртківці запроси�
ли учнів 9�11 класів на краєзнавчу  конференцію «Голодомор на території
Дніпропетровщини», присвячену світлій пам’яті українців, померлих у 1932�
1933 роках. Були зачитані спогади очевидців, страшні у своїй правді. Запа�
лені свічки – символічне вшанування пам’яті померлих від голоду селян. У

ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ПАМ’ЯТЬ  СЕРЦЯ

шкільному конкурсі малюнків взяли участь учні 5�10 класів. Ці малюнки відоб�
разили страждання живих і могили померлих.

Бібліотекар Світлана Чупрова до всіх визначних дат готує виставку тема�
тичної літератури. Не стали винят�
ком і 80�ті роковини Голодомору
1932�1933 років в Україні.

 Влітку вчитель історії Анастасія
Нікітенко побувала в музеї Голодо�
мору в Києві, учні 11 класу Олександр
Щур і Марина Чуб�Швець теж відвіда�
ли цей музей. Вони підготували й
провели віртуальну подорож по му�
зею, експонати якого були свідками
лихоліття. Сподіваюсь, що кожен
учень школи осмислив власне мину�
ле, озирнувся, щоб поплакати, а го�

ловне – щоб зрозуміти. Та у душах залишив маленький вогник свічечки, як
спомин про тих, хто помер страшною смертю. І дай, Боже, щоб це ніколи
більше не повторилось!

Тетяна БЕЗРОДНА,
заступник директора з виховної роботи Шевченківської СШ.

Нещодавно в Сурсько�Литовській школі відбувся районний
семінар учителів математики на тему «Використання інновац�
ійних технологій на уроках математики, як одна з умов креатив�
ної освіти». Метою заходу став обмін досвідом з питань форму�
вання в учнів навичок самостійного оволодіння знаннями з
математики та навичками застосування їх на практиці.

Вчителі математики Оле�
на Клочкова та Любов Но�
сенко поділилися досвідом
своєї роботи з учителями
району. А уміння викорис�
товувати багатство мате�
матики в різних життєвих си�
туаціях показали: Марина
Клочкова, Ілля Нікішин, Да�
нило Терентьєв (5�й клас),
Марія Сахновська й Кате�
рина Зушинська (7�й клас),
Аліна Гончар і Анна Катамадзе (9�й клас).  Вчителі математики
отримують об’єктивну інформацію про результати навчання
своїх учнів. Така праця сприятиме поліпшенню системної підго�
товки майбутніх випускників до державної підсумкової атес�
тації й зовнішнього незалежного оцінювання. Об’єктивні ре�
зультати оцінювання знань кожного учня сприятимуть заохо�
ченню школяра до навчання, додадуть учням наснаги й упевне�
ності в собі в процесі навчальної діяльності. Великою повагою

ПІДВИЩУЄМО
ПРОФЕСІЙНУ

МАЙСТЕРНІСТЬ

СЕМІНАР

РЕАЛІЗАЦІЯ Й ЗАХИСТ ПРАВ
ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ, ЩО СТО!

СУЮТЬСЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В Україні як в соціальній, правовій державі � людина, її життя і здоров’я, честь

і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль�
ності держави. Статті 1 та 3 Конституції України визначають, що утвердження
і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення
якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються
діяльності Пенсійного фонду України, – є одним з основних пріоритетів
Пенсійного фонду України. Треба відзначити, що в Пенсійному фонду  Украї�
ни постійно ведеться робота з удосконалення пенсійного законодавства,
так як велика кількість звернень громадян викликана саме цим.

Ці питання ретельно контролюються і в управлінні Пенсійного фонду Украї�
ни в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області.

Управління багато працює над поліпшенням обслуговування громадян,
намагається оптимізувати тривалість прийому. Роз’яснюючи пенсіонерам
та платникам нюанси законодавства, спеціалісти   дають якомога ширшу

інформацію з тих питань, що їх цікавлять. А саме:  спеціалісти управління
розповідають про документи та довідки, необхідні для призначення пенсії
або для її перерахунку, так само вони працюють й з платниками, допомага�
ючи їм правильно оформлювати звітність до Єдиного державного реєстру
застрахованих осіб, роз’яснюючи їм права та обов’язки. Працівниками
юридичного відділу  управління забезпечено надання правової допомоги з
питань, що входять до компетенції Пенсійного фонду України, особам, які
звертаються  за такою допомогою.

Своєчасне і зрозуміле інформування про зміни в пенсійному законо�
давстві, права і обов’язки громадян – також важлива частина діалогу управ�
ління з мешканцями району, в зв’язку з чим, управління вдається до допо�
моги районної газети «Дніпровська Зоря».  В управлінні забезпечено
вільний доступ громадян на отримання об’єктивної та своєчасної інфор�
мації, усіх соціальних послуг за принципом «Єдиного вікна».

З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності
Пенсійного фонду України та проведення інформаційно�роз’яснювальної
роботи щодо пенсійного забезпечення, безпосередньо начальником уп�
равління, його заступниками та спеціалістами управління постійно здійсню�
ються особисті та виїзні прийоми. Особлива увага приділяється виїзним
прийомам до осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпро�
петровської області не зупиняється на досягнутому та продовжує відповідну
роботу з населенням з метою своєчасного реагування і розв’язання поруше�
них ними питань та реалізації їх прав щодо пенсійного забезпечення.

Лариса ГАЙДАМАЧУК,
начальник юридичного відділу УПФУ в Дніпропетровському районі.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Працівники дніпропетровських
підприємств отримали – 2,3 млн  грн
заборгованої заробітної плати

З початку 2013 року в Дніпропет�
ровській області загальна сума забор�
гованості по заробітній платі скороти�
лася на 2,3 млн грн. Додатково в бюд�
жет надійшло понад 300 тис. грн подат�
ку на доходи фізичних осіб. Крім того,
впродовж 10 місяців поточного року
органи Міндоходів у Дніпропетровській
області спільно з місцевими органами
влади проведено індивідуально�роз’�
яснювальну роботу із керівниками по�
над 3,7 тисяч суб’єктів господарюван�
ня з питання підвищення рівня серед�
ньої заробітної плати, за результатами
яких до бюджету додатково надійшло
понад 7 млн грн податку на доходи
фізичних осіб. В цілому, за 10 місяців
цього року до місцевої казни Дніпро�
петровщини надійшло 4109,2 млн грн
податку на доходи фізичних осіб, що на
110,5 млн грн більше тогорічного.

Дніпропетровська ОДПІ.

ПОДАТКОВА   ПОВІДОМЛЯЄ

До  уваги  мешканців  Дніпропетровського  району!
Комунальне підприємство Дніпропетровського району «Бюро технічної інвен�

таризації» знаходиться та веде прийом громадян за адресою: Дніпропетровсь�
кий район, сел. Ювілейне, вул. Радгоспна, 40. Архів КП ДР «БТІ» розміщений:
Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Фрунзе, 18.

Основною метою та задачею всіх
працюючих громадян нашої дер�
жави є збереження політичної й гро�
мадської стабільності в країні, які
допоможуть забезпечити безпере�
бійну роботу промисловості, розви�
ток економіки, підвищення соціаль�
них стандартів життя людей.

Сотні тисяч мітингуючих на май�
данах, не можуть вирішувати долю
мільйонів працюючих. Ці люди не
стоять на майданах, не закликають
до насилля, не блокують дороги, їм
ніколи займатися такими речами,
тому, що вони працюють, працю�
ють на благо України, тому, що по�
справжньому люблять цю країну,
бажають щастя для своїх дітей та
онуків, хочуть бачити батьківщину
міцною державою.

Страйки, безстрокові мітинги, си�
лові конфлікти не полегшать життя
мільйонів простих українців, зате
допоможуть окремим політичним
силам вирішити свої особисті, не
державні, інтереси.

Президентом України, Кабінетом
Міністрів України, депутатами всіх
рівнів від Партії регіонів, трудови�
ми колективами Дніпропетровщи�
ни, фермерами, працівниками ос�

ще двох амбулаторій в сел. Ювілей�
ному та м. Підгородному.

На виконання Закону України «Про
порядок проведення реформуван�
ня системи охорони здоров’я у
Вінницькій, Дніпропетровській, До�
нецькій областях та місті Києві», до�

ручення голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
від 15.08.2011 року «Про прове�
дення реформування системи охо�
рони здоров’я у Дніпропетровській
області», доручення першого зас�
тупника голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
від 10.10.2011 року «Про забезпе�
чення виконання заходів із рефор�
мування системи охорони здоро�
в’я у Дніпропетровській області» в
Дніпропетровському районі рішен�
ням сесії Дніпропетровської рай�
онної ради Дніпропетровської об�
ласті від 21 грудня 2011 року була
прийнята Програма мотивації пра�
цівників медичної галузі Дніпропет�
ровського району на період 2012 �
2015 роки. На 2013 рік планом зат�
верджено 1730, 1 тис. грн (викори�

віти, культури, охорони здоров’я
робиться все для того, щоб ми
жили й працювали в дійсно цивілі�
зованій країні.

Виконання соціальних ініціатив
Президента України Віктора Януко�
вича, направлених на забезпечен�

ня якісної та доступної медицини
поступово втілюються в життя. В
2011 році розпочато реформуван�
ня системи охорони здоров*я: вве�
дено інститут сімейного лікаря,
відкрито 11 нових сучасних пери�
натальних центрів, підвищено
рівень зарабітної плати медичним
працівникам, застосовуються
новітні медичні технології, збільше�
но кількість фельдшерсько�аку�
шерських пунктів, знижені ціни на
деякі лікарські засоби.

Безпосередньо в нашому районі
розроблений та втілений проект
оптимізації закладів охорони здо�
ров’я. Мережа району становить:
20 АЗПСМ, 2 ФАПи, 7 ФП, 3 МП.
Для наближення та покращення
якості медичної допомоги населен�
ня у 2014 році планується відкриття

стано за 9 місяців 1052,7 тис. грн),
з них на преміювання медичних пра�
цівників за результати роботи  зап�
лановано 1608, 1 тис. грн, викори�
стано 984,7  тис. грн, на оплату мо�
більного зв’язку заплановано 90
тис. грн, використано за 9 місяців
2013 року 68,0 тис. грн. На підго�
товку та перепідготовку за фахом
«Загальна практика сімейна меди�
цина» за кошти місцевого бюджету
навчається 1 лікар. За клопотанням
та активним сприянням народного
депутата України Бутківського В.В.
було виділено службове житло: бу�
динок для сімейного лікаря Люби�
мівської АЗПСМ Полякової Н.Г.
Програма мотивації працівників
медичної галузі Дніпропетровсько�
го району на період 2012�2015
роки не залишилась на папері, а
виконується належним чином.

Тільки спільними зусиллями, пра�
цюючи, а не страйкуючи, ми повинні
зберегти Україну єдиною, зробити
квітучою і передати нащадкам таку
країну, якою ми зможемо пишати�
ся. Побудуймо Європу в Україні!

Людмила ПОБІГАЙ,
головний лікар Підгородненсь�
кого  центру первинної медичної
допомоги, депутат  міської ради
від Партії регіонів.

АВТОРИТЕТНА ДУМКА

серед колег і своїх учнів користуються наші вчителі мате�
матики Олена Клочкова й Любов Носенко, які багато років
несуть службу в стінах рідної школи, де й самі колись
навчались. Нова школа, де першочергове завдання вчи�
теля полягає в створенні умов для розвитку творчої осо�
бистості, а це означає, що технологія концентрованого

навчання й спіральна тех�
нологія – це ті інновації, які
використовують передові
вчителі на уроках матема�
тики.

Методист відділу освіти
Людмила Лапічева під час
проведення підсумків сем�
інару, рекомендувала вчи�
телям району один раз у
семестр проводити широ�
комасштабні моніторингові

дослідження для отримання реальної інформації про
стан засвоєння учнями різних вікових категорій базових
знань та вмінь із математики. Впроваджувати такі техно�
логії навчання математики, що передбачають постійне
повторення навчального матеріалу, концентрацію уваги
на ключових, базових фактах.

Людмила ПЕРЕТЯКА,
вчитель української мови та літератури.

ПОБУДУЄМО ЄВРОПУ В УКРАЇНІ
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«Дніпровська зоря»

ÃÎÑÏÎÄÀÐÎ×ÊÀ
НАРОДНА  МУДРІСТЬ

ГОРОСКОП

ХРИСТИАНСКИЕ    ИСТИНЫ7 декабря мы прославляем свя�
тую Екатерину, в жизни которой
эта тайна духовной жизни открылась с потрясаю�
щей силой. Так, что не только она возродилась
духом, но и многие вокруг нее, не знавшие Едино�
го истинного Бога, стали верными Ему. Житие
святой Екатерины � 18 летней девушки из Алексан�
дрии, которая, познав радость общения со Хрис�
том, отвергла все мирские удовольствия и на�
слаждения, которые были для нее, дочери царско�
го рода, вполне доступны. Она столь решительно
следовала за Христом, что многие язычники, крат�
ко побеседовав с нею, становились христианами�
мучениками. Сначала она обратила к Богу 50 язы�
ческих философов, затем жену языческого импе�
ратора Августу, далее полководца Порфирия и
200 воинов. После этого и она предала свою душу
Богу, приняв смерть от рук мучителей.

Для современного человека жизнь великому�
ченицы Екатерины – это что�то запредельное,
труднопредставимое, едва ли не сказочное. По�
чему так? Потому что современный человек жи�
вет иначе, ему дороже комфорт. Удовольствие и
наслаждение стали главными стимулами жизни.
Жизнь по вере, отказ от наслаждений ради Хри�
ста стали достоянием как бы прошлого. В житии

святой вмц. Екатерины говорится,
что когда ее вели на казнь, то алек�

сандрийские женщины всячески уговаривали ее
быть милосердной к самой себе и покориться
языческому императору. Они явно не понимали
причин ее упорства, они не могли представить,
как можно отказаться от того моря удовольствий,
которые предлагались ей в обмен на ее отречение
от Христа. Не понимали, потому что не имели
истинной веры. Истинной не только в смысле пра�
вильной, но, прежде всего, глубокой, охватываю�
щей всю душу, являющейся основанием и важней�
шей ценностью человеческой жизни. Святая Ека�
терина попыталась им ответить и призвала их
оставить бесполезный плачь и лучше радоваться,
потому что ныне она встретится со своим небес�
ным женихом – Христом. «Не обо мне, лучше о
себе плачьте, � сказала святая Екатерина, � потому
что за неверие ваше пойдете в огонь бесконечный
мучиться во веки».

Неизвестно, были ли услышаны ее слова теми
женщинами? Однако, для нас важно, чтобы эти
слова были услышаны нами.

Константин ДРОБИТЬКО, протоиерей, насто�
ятель храма преподобных Антония и Феодосия
Киево�Печерских, пос.Юбилейный.

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААА № 066942 на ім’я
Сапронової Ніни Миколаївни, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї на ім’я
Булаха Олексія Романовича, видане відділом у справах сім’ї
молоді та спорту Дніпропетровської райдержадміністрації
23.02.2011 р., вважати недійсним.

Є питання щодо охорони здоров’я? Звер!
тайтеся! Телефон «гарячої» лінії Департаменту
охорони здоров’я Дніпропетровської облдер!
жадміністрації: 0!800!50!72!50

ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД ГРИПУ?
Найбільш дієвим та ефективним засобом проти

грипу є вакцинація. У першу чергу, вакцинація
показана дітям, вагітним жінкам та людям із хро�
нічними захворюваннями. Вакцинацію також ма�
ють робити лікарі, педагоги, працівники сфери
обслуговування – тобто ті люди, чия професія
вимагає щоденного спілкування з оточуючими.
Сучасні вакцини проти грипу є безпечними та
можуть застосовуватись навіть із шестимісячно�
го віку. Для того, щоб напевне дізнатися про ту чи
іншу вакцину, необхідно проконсультуватися з те�
рапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. Про�
водити щеплення необхідно. Зробити це можна у
кабінетах щеплення, які функціонують у центрах
первинної медико�санітарної допомоги регіону.

ТВОРИ ДОБРО
Добро ти людям поспішай творити,

Усіх розумій, поважай і люби,
Так буде легше й біль пережити,

Й здоров’я буде більше тобі.
Добро – це, як казка, добро – це, як свято,
А зло – це бездушність і злиденність душі.

Тож будьмо багаті, й будьмо добріші,
І зло переможемо ми на землі.

Твори ти добро, твори все для щастя,
Твори для життя кожну мить,

Тоді лиш у ньому, йдучи повз напасті,
На радість, на долю добро буде жить.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ГРУДЕНЬ МІСЯЦЬ
У хмарну погоду сніг чи дощ ідуть з перервами

і бувають досить сильні – на завірюху.
Великий іній, горби снігу й глибоко промерзла

земля – до врожаю.
Вода в колодязі тиха – до хорошої зими, галас�

лива – до морозів, бур і заметілей.
Північний вітер – до великих морозів.

ГОТУВАТИ ЛЕГКО! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
М’ЯСНІ КЕКСИ

Інгредієнти: 700 г курячого філе, 200 г майо�
незу, 3 зубчики часнику, 8 картоплин, 200 г сиру
(будь�який твердий), зелена цибуля, сіль.

Приготування: наріжте куряче філе середніми
кубиками. Тим часом у сковорідку налийте во�
дички (близько склянки), додайте майонез і вик�
ладіть шматочки курячого філе, посоліть. Туш�
куйте під кришкою 30 хв. Додайте нарізаний час�
ник. Начинка готова. Натріть на терці картоплю,
посоліть. Далі візьміть формочки для кексів.
Добре змастіть соняшниковою олією. Викладіть
у формочки терту сиру картоплю, так, щоб це
було у формі кошиків. У середину викладіть курку
з часником. Поставте у розігріту духовку (темпе�
ратура – 240 градусів) на 25 хв. Поки кекси
печуться в духовці, натріть сир і поріжте зелену
цибульку. Сир і цибулю слід змішати. Витягніть
кекси, посипте сиром із цибулею, і ще раз
відправте у духовку на 10 хв. Смачного!

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КОКТЕЙЛЬ МІЛК!ШЕЙК

Дуже корисні у зимовий період мілк�шейки, які
наситять ваш організм корисними речовинами і,
в першу чергу, антиоксидантом Е. Для приготу�
вання такого коктейлю краще брати пастеризова�
не молоко жирністю 3,2%. Решта інгредієнтів до�
дається за вашим смаком – це можуть бути свіжі
або заморожені ягоди та фрукти.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ГАРНІ ГУБИ

Запобіжить появі тріщин і подразнень на гу!
бах овочева маска: змішайте 1/4 склянки соку
гарбуза з 1 ч. л. сиру, щоб вийшла однорідна
кашка. Тепер нанесіть суміш на губи на кілька хви�
лин, після чого зніміть серветкою, змоченою у
теплій воді. Протягом дня цю процедуру слід по�
вторити кілька разів.

P.S. Красуні! Не користуйтеся дешевою пома�
дою, тому що вона в основному складається із па�
рафіно�вазелінової основи та неякісних барвників.
Така помада може викликати роздратування губ, які
й без того в холодну пору року дуже вразливі.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ІЗ ЧОГО ЗРОБИТИ ВІШАЛКУ?

На плечико мокрий светр вішати не можна, а
якщо розкласти на рушник, буде тиждень сохнути.
Найпростіший спосіб – підвісити трикотаж на мо�
тузку: протягнути крізь рукави й горловину старі
колготки!

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
РЕМОНТ ЛІНОЛЕУМУ

Ви пересували меблі й випадково порвали ліно�
леум? Як же тепер відновити колишню цілісність
покриття, щоб місце розриву не було помітно?

Візьміть малярський ніж і приберіть бахрому від
основи лінолеуму (якщо розрив нерівний). Обе�
режно підніміть лінолеум у місці розриву й на�
несіть тонким пензликом клей на основу, і на підло�
гу. Зачекайте 10 хвилин, потім приклейте ліноле�
ум. Якщо лінолеум зі складним малюнком, виріж�
те такий же шматок, щоб після робіт не було по�
мітно розбіжностей у візерунку.

ОВНИ. Творчий та результативний тиждень. Нові
справи починайте із вівторка. Кращі результати
принесе колективна діяльність і обговорення.

ТІЛЬЦІ. Вміння будувати взаємовигідне співро�
бітництво відкриє зелене світло вашим новим
ідеям. Куйте залізо, поки гаряче. Корисно просу�
вати відразу кілька проектів, які обов’язково до�
поможуть вирішити фінансові питання.

БЛИЗНЮКИ. Виконайте «із запасом» домашні
обов’язки, щоб  з головою зануритися в свої нові
інтереси. Постарайтеся не брати відповідальність
за те, що безпосередньо вас не стосується.

РАКИ. Багато речей на цьому тижні стануть більш
ясними, а перспективи отримають розширення.
Займатися справами краще на початку тижня.

ЛЕВИ. Якщо ви попрацюєте над поповненням
свого бюджету, то обов’язково зможете дозво�
лити собі приємні витрати. Проявіть активність у
справах

ДІВИ. Сім’я й домашні заходи будуть джерелом
вашого натхнення. У другій половині тижня вам
буде потрібно більше уваги, щоб нічого не забути.
Будьте обережні з новими знайомими.

ТЕРЕЗИ. Ситуації цього тижня змусять вас за�
ощадити на задоволеннях заради інвестицій у
нову перспективну справу. Ви досягнете успіху в
дослідженні прихованих мотивів і вчинків людей,
з якими пов’язані.

СКОРПІОНИ. Найважливіші рішення можна
приймати в першій половині тижня. Добре поч�
нете справи, що вимагатимуть великих зусиль.
Якщо чогось бракує – зверніться за допомогою.

СТРІЛЬЦІ. Будьте тактовні й уважні в своєму
оточенні, адже можлива плутанина в інформації.
На вихідних приведіть до ладу свій будинок.

КОЗЕРОГИ. Приступайте до важливих справ,
не афішуючи їх до пори до часу. Будьте уважні до
оточуючих, можливо вони нададуть вам допомо�
гу у ваших справах.

ВОДОЛІЇ. На цьому тижні ви отримаєте ключ до
вирішення важливого питання. Покваптеся зару�
читися підтримкою. Протягом тижня корисно зо�
середитися на матеріальній сфері, обговорити з
партнерами спільні інтереси й реалізувати свої.

РИБИ. Зараз ви можете не тільки швидко зароби�
ти, а й подбати про свої інтереси на майбутнє.
Дайте хід новій справі або проекту у вівторок. Мож�
ливе посилення в справах конфліктних ситуацій, які
винесуть на поверхню накопичені претензії.

Цукровий діабет є найбільш вагомим
соціально небезпечним захворюванням,

наслідки якого мають вели�
чезне значення для економіки
всіх країн світу. Сьогодні в світі
налічується біля 250 млн лю�
дей із діабетом, кожну хвили�

ну 8 осіб помирає від ускладнень цієї хвороби. За прогно�
зами у найближчі 20 років кількість хворих на цукровий
діабет зросте до 380 млн. Згідно даних світової статистики
кожні 13�15 років кількість хворих на цукровий діабет под�
воюється, ця тенденція відзначається також і в Україні.

За оцінками спеціалістів реальна кількість хворих у 3�
4 рази перевищує офіційну статистику, багато людей
на знають про свою хворобу, а тому часто цукровий
діабет виявляється в запущеній формі, що позначаєть�
ся на важкості ускладнень, ефективності та вартості
лікування, а також прогнозу якості життя.

Інфаркт міокарду зустрічається у хворих на цукровий діа�
бет другого типу в 3 рази частіше, інсульт у 2�3 рази, ризик
ампутації кінцівок у 40 разів частіше, ніж у здорових людей.
Діабетична сліпота набула медико�соціальну значущість.

Для запобігання ускладнень цукрового діабету та своєчас�
ного виявлення захворювання в області затверджена про�
грама «Цукровий діабет на 2009�2013 рр», яка передбачає
своєчасний скринінг захворювання, забезпечення хворих
лікарськими засобами та виробами медичного призначен�
ня, регламентує роботу кабінетів по діагностиці й профілак�
тиці ускладнень цукрового діабету та інші медичні аспекти.

Велику роль відіграє своєчасне інформування насе�
лення щодо діагностики та профілактики ускладнень зах�
ворювання. Основними постулатами є: для раннього ви�
явлення діабету необхідно у віці 40 років та більше щор�
ічно обстежуватися у дільничного терапевта (аналіз крові
та сечі на вміст цукру); навіть при невеликому збільшенню
рівня цукру в крові необхідно звернутися до лікаря ендок�
ринолога та при діагностуванні хвороби перебувати на
постійному медичному обліку; постійно стежити за рівнем
цукру в крові (на протязі доби, а не тільки натще); раз на
рік (або частіше за призначенням ) відвідувати окуліста;
раз на рік (або частіше) контролювати функцію нирок;
постійно щовечора оглядати  стопи та негайно звертати�
ся  до лікаря  у разі  виникнення дефектів.

3 метою своєчасного лікування одного із найтяжчих
ускладнень цукрового діабету в обласній лікарні ім. Меч�
никова, міський лікарні №9 м. Дніпропетровська, працю�
ють кабінети «Діабетична стопа». На базі обласної клінічної
офтальмологічної лікарні працює кабінет «Діабетична
ретинопатія».

В клініко�діагностичній поліклініці Дніпропетровської
центральної районної лікарні приймає лікар�ендокрино�
лог з 8.00 до 14.00 год. Також пацієнти можуть звертатись
до сімейного лікаря за місцем проживання для вимірю�
вання глюкози крові.

Цукровий діабет – не вирок. При повноцінному самокон�
тролі, підтримці оточуючих, і, звичайно, тісному контакті з
лікарем, хворі живуть повноцінним щасливим життям.

Тетяна ЗОЛОТОРЕВСЬКА, лікар�ендокринолог КЗ
«Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР».

ЗДОРОВ’Я

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ –
НЕ ВИРОК

Втрачений державний акт на право приватної власності на
землю серії ДП ДН № 019265, виданий на ім’я Урицького Марка
Лазаровича, вважати  недійсним.

На підставі втрати вважати недійсною першу печатку кому�
нального підприємства Дніпропетровського району «Бюро тех!
нічної інвентаризації».

(Продовж. Поч. у № 47)
Прийомними батька!

ми не можуть бути: обме�
жені у дієздатності; визнані

недієздатними; позбавлені  батьківських  прав,  якщо  ці права
не були поновлені; були прийомними батьками, батьками�ви�
хователями іншої дитини, але було припинено діяльність
прийомної сім’ї з їхньої вини; перебувають на обліку або на
лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспан�
сері; зловживають спиртними напоями або наркотичними за�
собами; не мають постійного місця  проживання та постійного
заробітку (доходу). (Далі  буде)

Анжела ГЕРМАШ,  начальник відділу державної реєст�
рації актів цивільного стану реєстраційної служби Дніпро�
петровського районного управління юстиції.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПРИЙОМНА  СІМ’Я

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ оголо�
шує конкурс на заміщення вакантних посад: головного спеціа�
ліста відділу ведення Державного реєстру виборців райдер�
жадміністрації (2 посади); головного спеціаліста по роботі з
персоналом райдержадміністрації; головного спеціаліста із
здійснення внутрішнього аудиту райдержадміністрації; голов�
ного спеціаліста відділу житлово�комунального господарства
та будівництва райдержадміністрації; завідувача сектору охо�
рони здоров’я райдержадміністрації; головного спеціаліста сек�
тору охорони здоров’я райдержадміністрації; головного спец�
іаліста сектору інфраструктури райдержадміністрації; голов�
ного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції
райдержадміністрації; головного спеціаліста відділу правового
забезпечення райдержадміністрації; головного спеціаліста –
бухгалтера служби у справах дітей райдержадміністрації; голов�
ного спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністрації
(тимчасово); головного спеціаліста служби у справах дітей рай�
держадміністрації. Вимоги до претендентів: громадянство Ук�
раїни, повна вища освіта за напрямком роботи, стаж роботи за
фахом не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером
в обсязі користувача програмного забезпечення. Довідка за ад!
ресою: сел. Ювілейне , вул. Теплична,5, тел.: 27!10!17.


