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НАРДЕП   ЗВІТУЄЯк відомо, на депутата-мажоритар-
ника лягає подвійна відповідальність – 
крім роботи безпосередньо у стінах Вер-
ховної Ради, підготовки законопроектів, 
участі в засіданнях комітетів, різнома-
нітних груп та комісій, частину робочо-
го часу він виділяє на свій виборчий ок-
руг. Тривалість цього часу вже залежить 
від самого депутата – хтось проводить у 
окрузі не тільки робочий час, а й навіть 
вихідні, а когось там вперше й востаннє 
бачили напередодні виборів.

Народний депутат Віталій Купрій 
не тільки регулярно зустрічається з 
жителями свого виборчого округу 
№29 (частина Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропе-
тровська, Дніпропетровський та Петриківський райони), тамтешні-
ми активістами та місцевою владою, допомагаючи їм вирішити всі 
нагальні питання, а й постійно звітує перед населенням округу про 
власну діяльність. Інколи люди сприймають Віталія Купрія як єдино-
го представника «київської влади», до якого вони мають шанс «досту-
катися», тому, незалежно від його компетенції як народного депутата, 
адресують йому абсолютно всі питання – від особистих до проблем 
«державної ваги». У тих випадках, коли депутат не може вирішити 
питання особисто, він направляє відповідні звернення до органів дер-
жавної та місцевої влади, але не відмовляє людям у допомозі.

Так, за останній час жителі округу звернулися до депутата з низкою 
побутових, технічних, інфраструктурних, екологічних проблем, зі скар-
гами на роботу комунальних підприємств та інше. Наприклад, грома-
дянин Немченко Я.Я., не маючи фінансової можливості самотужки 
забезпечити опалення власного будинку, звернувся до Віталія Купрія з 
проханням щодо надання матеріальної допомоги на зазначені цілі. Після 
втручання нардепа Дніпропетровською районною державною адміні-
страцією громадянину було надано матеріальну допомогу.

Мешканці будинку по вул. замполіта Бєляєва, 12. в Дніпропетров-
ську звернулись до народного депутата з питанням щодо поновлення 
роботи міських телефонів. Після того, як у ПАТ «Укртелеком» надійш-
ло відповідне звернення нардепа, роботу телефонів було поновлено, а 
місцевим жителям було здійснено перерахунок за користування теле-
фонним зв’язком за той період, коли послуги фактично не надавалися.

Крім того, громада Новомиколаївки звернулася до Віталія Купрія 
зі скаргами на роботу електричних мереж: зі слів місцевих жителів, 
напруга в мережі знижувалася до 140-150 Вт, що не тільки заважало 
нормальній роботі побутової техніки, але й призводило до її псування 
та виведення з ладу. Особливо гостро з цими негараздами довелося 
зіткнутися мешканцям житлового масиву Гранітний та будинків № 
7 та № 9, розташованих по вул. Залізничній. Після того, як Віталієм 
Купрієм було направлено депутатське звернення генеральному ди-
ректорові ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго» Кухтію В.Ю., на ввідних 
розподільчих пристроях будинків були проведені заходи з перероз-
поділу навантаження та виконані технічні роботи на силових тран-
сформаторах. Це дозволило вирішити питання та нарешті позбавити 
мешканців вказаних будинків від аварійної електромережі.

Мешканці Амур-Нижньодніпровського району висловили занепо-
коєння екологічною проблемою – на вул. Донецьке шосе, 7, замполіта 
Бєляєва, 10, пр. Правди, 1, пр. Воронцова, 75, утворилися стихійні смітт-
єзвалища. Після того, як про це стало відомо народному депутатові, він 
направив відповідне звернення до першого заступника міського голови 
Дніпропетровська А.Ф. Крупського. В результаті, і це питання було зняте 
з «порядку денного»: отримавши звернення нардепа місцева влада на-
решті заметушилася й виконала роботи з ліквідації сміттєзвалищ.

Скаржились мешканці Дніпропетровська депутатові і на незадо-
вільну роботу комунальних підприємств, зокрема – КП «Жилсервіс 
9». Після отримання цих скарг Віталій Купрій направив звернення 
директорові КП Бурчаку О.К., витребувавши від комунальників план 
робіт на поточний рік зі всіх питань. Тепер місцевій громаді буде лег-
ше контролювати роботу КП.

На окрузі багато проблем виникає з ефективністю роботи обласних 
правоохоронних органів. Особливо після звільнення з посади проку-
рора Дніпропетровської області Валерія Романова. Фактично було 
зупинено розслідування причин, що призвели до екологічного лиха 
в Петриківському районі – пересихання русла річки Чаплинка та під-
земних вод. Також правоохоронці саботують розслідування злочинів 
з розкрадання майна у житлово-комунальній сфері, а саме – ліфтів 
АНД району міста Дніпропетровськ. Депутат оскаржує в ГПУ проти-
правне зупинення розслідування цих кримінальних справ.

З повагою Віталій КУПРІЙ, народний депутат України.

Віталій КУПРІЙ: ПРОБЛЕМИ ОКРУГУ
ДЛЯ МЕНЕ ЗАВЖДИ ВАЖЛИВІ

ОБ’ЄДНАННЯ
НАРАДА

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
Повідомляємо вас, що 30 травня 2015 р., у суботу, буде проводити 

особистий прийом народний депутат України, обраний в 29 вибор-
чому окрузі (Петриківський, Дніпропетровський райони Дніпропе-
тровської області, а також частина АНД району м. Дніпропетровська) 
Купрій Віталій Миколайович. 

Прийом буде здійснюватись за адресою: Дніпропетровський ра-
йон, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5 (у приміщенні Дніпропетров-
ської районної ради Дніпропетровського району, каб. № 25, третій 
поверх). Графік прийому: з 14.00 до 17.00 год. 

У Дніпропетровсько-
му районі пройшла на-
рада з питання добро-
вільного об’єд-
нання територі-
альних громад 
за участю ди-
ректора Дніпропетровського 
регіонального офісу реформ 
Олени Тертишної, експерту 
офісу реформ, куратора Дніпропетровсько-
го району Валентини Приймаченко, депута-
тів обласної ради Олександра Ніколаєва та 
Віктора Міщенка.

Серед запрошених були голови місцевих рад, 
депутати районної ради, представники район-
ної робочої групи з питань реформування міс-
цевого самоврядування, активісти громад.

У вступному слові голова районної ради 
Віталій Жеганський зазначив: 

– Реформа місцевого самоврядування, про 
яку говорять в Укра-
їні вже не перший 
рік, розпочинається. 
Першим кроком ста-
ло прийняття Закону 
України «Про добро-
вільне об’єднання 
територіальних гро-
мад», другим – затвер-
дження Урядом Ме-
тодики формування 
спроможних громад.

На виконання доручень Всеукраїнської 
наради, яка відбулася 3 квітня цього року у 
Мінрегіонбуді для представників районних 
та обласних рад, у районі створено робочу 
групу з питань реалізації положень Кон-
цепції реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в 
Україні, до складу якої ввійшли представ-
ники районної ради та райдержадміністра-
ції, актив територіальних громад району, 
депутати районної ради.

Відбулося вже 4 засідання робочої групи, на 
яких були запропоновані декілька варіантів 
об’єднання територіальних громад району. 

Завдяки напрацюванням робочої групи, 
район визначено «пілотним» разом із Со-
лонянським, Верхньодніпровським і Апо-
столівським районами з питань об’єднання 
територіальних громад.

Також район бере активну участь у дис-
танційному навчанні, організованому Дні-
пропетровською обласною радою за під-
тримки швейцарсько-українського проек-
ту «Підтримка децентралізації в Україні» 
(DESPRO), на тему: «Реформування місце-
вого самоврядування та децентралізація 
влади в Україні», яке розпочалося 27 квітня. 
Завдяки участі в цьому навчанні представ-
ники громад мають змогу отримувати ква-
ліфіковані роз’яснення від фахівців, озна-
йомлюватися з посібниками, методичними 
матеріалами та законодавчою базою.

29 квітня обласна рада затвердила проект 
Перспективного плану формування спро-
можних територіальних громад Дніпропе-

тровської області. Зразу в 
громадах активно прохо-
дить обговорення надано-

го проекту, напрацьо-
вуються варіанти вне-
сення змін до нього. 

Віталій Жеганський 
презентував учасникам наради 
пропозиції щодо об’єднання тери-
торіальних громад, передбачені в 

проекті Перспективного плану формування 
спроможних територіальних громад Дні-
пропетровської області.

Віталій Володимирович наголосив на тому, 
що до цього проекту громади вже вносять 
зміни, і що на сьогодні з 17 рад 12 подали про-
позиції про об’єднання й вони відрізняються 
від погодженого обласною радою проекту. 
Але робота в цьому напрямку проводиться 
постійно, в громадах проходять обговорення.

Про основний алгоритм проведення реформи 
місцевого самовряду-
вання та децентралізації 
влади в Україні, про ре-
алізацію законів України 
«Про добровільне об’єд-
нання територіальних 
громад» і «Про співро-
бітництво територіаль-
них громад» доповіла 
присутнім директор ре-
гіонального Офісу ре-
форм Олена Тертишна.

Олена Анатоліївна дуже доступно, з жит-
тєвими прикладами й переконливими аргу-
ментами, довела учасникам наради, що час 
реформування настав і що девіз: «Ніхто, крім 
тебе!» повинен стати життєвим кредом кож-
ного управлінця, який переймається пробле-
мами людей і зацікавлений у тому, щоб жит-
тя українських громад стало значно кращим!

Підсумовуючи, Олена Анатоліївна ви-
словила слова подяки керівникам районної 
влади за системний підхід щодо об’єднання 
територіальних громад і впевненість у ре-
зультативності цієї важливої справи.

Валентина Приймаченко – експерт Офісу 
реформ, депутат районної ради акцентува-
ла на тому, що реформа – це «безповорот-
ній» процес, який дасть безумовні переваги 
об’єднаним громадам.

У обговоренні взяли участь депутати 
районної ради Володимир Кононов, Кос-
тянтин Купріянов, Анатолій Река, депу-
тати Ювілейної селищної та Горьківської 
сільської рад Віктор Кондратюк та Леонід 
Баєв, Горьківський сільський голова Сергій 
Попов, Степнянський сільський голова Єв-
генія Корінна та заступник Чумаківського 
сільського голови Людмила Данилова.

Нарада завершилися. Відповіді на питан-
ня щодо процесу об’єднання територіаль-
них громад отримано. 

І це лише початок великої й важливої спра-
ви, яка обов’язково увінчається успіхом, бо є 
і розуміння її важливості та необхідності, і 
злагоджена команда партнерів-однодумців. 

Фото Таміли Жорняк.

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ!
39 сесія Дніпропетровської районної ради відбудеться 27 травня 2015 року о 10.00 годині в примі-

щенні районної ради за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, перший поверх, зала засідань.

У четвер у Дніпропетровській райдержадміністрації від-
бувся День інформування населення Дніпропетровського ра-

йону, на якому були розглянуті згідно методичних рекомендацій ОДА наступні питання: 
соціальний захист ветеранів Другої світової війни в Дніпропетровському районі; природ-
ні багатства Дніпропетровщини; Всесвітній день без тютюну; про хід оздоровчої кампанії 
влітку 2015 року в районі; закінчення 2014-2015 навчального року та проведення держав-
ної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному 
році; переваги проектів електронного урядування.                                                     (Вл.інф.)

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ
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У Дніпропетровському районі 
успішно розвивається садівництво. 
П’ять господарств займаються ви-
рощуванням фруктів та ягід, задо-
вільняючи зростаючі потреби людей 
у свіжій продукції. Це ТОВ 
АФ «Дзержинець», де вже 
зростає біля 50 га яблунево-
го саду, висадили сад у ФГ 
«Підгірне» та вже не пер-
ший рік отримують врожаї 
солодких фруктів у  ФГ 
«Вперед Агро», радують 
ягідними сортами праців-
ники ТОВ «Гранд Інвест», 
фрукти й овочі вирощують 
в ФГ «Воскресіння».  

За словами Тетяни Ткач, 
начальника управління 
АПР, садівництво – дуже 
тяжка й невдячна праця: 
«Тому я вкотре захоплюю-
сь трудолюбивістю наших людей, а їх любов до землі просто вражає. З яким 
же невимовним теплом душі вони прагнуть, щоб земля наша цвіла, мов пиш-
ний сад, а люди ласували найсмачнішими налитими цілющим соком фрукта-
ми... Допомогай їм, Боже, в їхній благородній і такій важливій справі». 

У господарстві «Воскресіння», де керує Володимир Дітуна, вирощують фрукти 
та ягоди вже 20 років. Радує око пишний сад черешні, що вкрита сніжним біло-
цвіттям, мов наречена одяглась у весільне плаття. А неподалік – яблуневий сад, 
за ним – рівними рядочками вишикувались молоді грушки. Володимир Воло-
димирович навіть у складний час ніколи не втрачає оптимізму: «Справи йдуть 
добре! Сумувати ніколи, адже ягідні сорти потребують постійного догляду. Он 
погляньте, на квітці черешні вже вмостилася Оленка волохата (на нас ніяково, сма-
куючи запашним нектаром квітки, дивилась симпатична комаха) – на вигляд ніби 
й безобидна, а насправді великий ворог черешні, бо ягід після її частувань ми 
не дочекаємось, тож боротьбу зі шкідниками рослин ведемо дуже серйозну. Кущі 
малини, смородини та агрусу кожні 5-7 років пересаджуємо на нове місце, бо в 
грунті з часом розвиваються хвороби, рослина заражається, листя жовтіє, кущі 

все менше стають плодоносити. Тож 
вже й час змінити місце проживання 
для рослин...».   

Володимир Дітуна розповів також, 
що особливого догляду потребує по-

луниця: «Наприклад, сорт ранній великоплідний Русанівська росте на 
відкритому грунті, та не більше 3-ох чи 5-ти років, теж потребує пересад-
ки. А от за європейськими технологіями вирощуємо сорти крупних ягід 
під плівкою, або в соломі».

А ще добрий господар відкрив особливий секрет смачного урожаю: «По-
луницю треба поливати, розпушувати, й робити все це з любов’ю».

Далі мандруємо між дерев, потопаючи в духмяному ароматі квітучих 
садів, Володимир Володимирович показує молоді дерева: «Сади яблунь 
та груш оновлюємо, закупаємо карликові сорти (до 2 метрів заввишки) 
та напівкарликові, або колоновидні. Такі дерева мають кращий доступ до 
обслуговування, збору врожаю. Ось, поряд із черешнями, молодий сад 
яблуньок Голден та Пінова, охайні низькорослі деревця дають чудові за 

смаковими якостями та розмі-
ром плоди яблук. Цвітуть рясно, 
тож є надія на щедрий урожай. А 
значить українці посмакують за-
пашними домашніми фруктами, 
налитими сонячною енергією та 
соками матері-землі.

У народі часто говорять: «Хвала 
рукам, що пахнуть хлібом», а ми 
сьогодні складаємо славу невтом-
ним трудівникам садівництва й, 
зокрема, династії Дітуни, Воло-
димира Дмитровича, Світлани 
Георгіївни, їхніх дітей Наталії та 

Володимира, онучок Софійки, Маші та Ані, невтомні руки яких пахнуть малинкою, 
грушками, яблуками, полуницями... Спасибі вам за таку важливу справу, виконую-
чи яку, ви несете здоров’я, насолоду й радість людям.   

Таміла ЖОРНЯК. 
На фото автора: Володимир Володимирович Дітуна насолоджується кві-

тучим буянням черешні з надією на солодкий урожай; Тетяна Ткач серед 
дерев молодого грушевого саду. 

РЯСНО КВІТНЕ САД НАВЕСНІ
САДІВНИЦТВО В ПОШАНІ

День пам’яті жертв політичних репресій – щорічний націо-
нальний пам’ятний день в Україні. Традиційно цього дня на 
площі перед меморіалом жертвам Голодомору та політичних 
репресій на 9-му кілометрі траси Дніпропетровськ-Запоріжжя у 
Дніпропетровському районі відбувся жалобний мітинг за учас-
тю представників обласної, міської, районної влади  та духовен-
ства, а також жителів Дніпропетровщини. 

Священики Української православної церкви Київського патрі-
архату відслужили панахиду за закатованими громадянами в роки 
політичних репресій. Хвилиною мовчання присутні на заході вша-
нували світлу пам’ять жертв страшних років історії українського 
народу. Представники влади та громадськості поклали квіти до під-
ніжжя увіковіченої в камені матері з немовлям на руках.

МІТИНГ-РЕКВІЄМ

На полігоні військової частини сел. Черкась-
кого Дніпропетровським райвійськкоматом, 
Дніпропетровською райдержадміністрацією 
спільно з батальйоном 
територіального захи-
сту «Придніпров’я» 
для учнів 24 шкіл на-
шого району були ор-
ганізовані практичні 
заняття з тактичної та 
вогневої підготовки. 
Проводили навчання 
працівники райвійськ-
комату та безпосеред-
ні учасники бойових 
дій на сході України. 
Мета таких заходів 
– навчити майбутніх 
захисників користува-
тися зброєю, дати їм 
знання про те, як діяти в складній ситуації, щоб 
зберегти життя собі й своїм товаришам.

Протягом навчального року на уроках почат-
кової військової підготовки в школах району 
учні вивчали основи військової підготовки  та 
правила поводження зі зброєю. Наразі хлопці та 
дівчата мали змогу на практиці зі справжньою 

зброєю в руках пригадати пройдений матері-
ал. Старшокласники відверто зізнаються, що 
спочатку було страшно. Але кожен із них чітко 

усвідомлює важливість знань із військової під-
готовки. Діти вчилися не тільки вміло поводи-
тися зі зброєю, а й пройшли курс лекцій з основ 
медичної допомоги. 

Після стрільб та навчання на всіх чекала гаря-
ча каша з польової кухні. 

Юлія ЧУМАК.

ПОЛІГОН

ПРАКТИЧНІ  ЗАНЯТТЯ  З  ВІЙСЬКОВОЇ  ПІДГОТОВКИ

З точки зору кадро-
вої політики, перехід 
Збройних сил України 
на професійну основу 
передбачає комплек-
тування особового 
складу за контрактним 
принципом. Форму-
вання професійного 
сержантського корпу-
су, здатного взяти на 
себе навантаження з 
виховання та навчання 
підпорядкованого осо-
бового складу, запровадження нових засад управління службовою кар’єрою офіцерів, закрі-
плення на військовій службі військовослужбовців, які отримали досвід участі в миротвор-
чих операціях, освіту в вищих навчальних закладах, у т.ч. за кордоном, запровадження вій-
ськової служби в резерві. В Збройних силах України здійснюються заходи з цих напрямків, 
зокрема з використанням можливостей, що їх надає міжнародне військове співробітництво. 

Днями в районному центрі зайнятості Микола Сінчук, директор центру, провів міні-ярмарок 
вакансій. Відбувся захід за участю заступника військового комісара Андрія Спиридонова, пред-
ставника  відділу кадрів районного відділу внутрішніх справ Максима Третьякова та В’ячеслава 
Білашенка, начальника Дніпропетровського РС ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, 
полковника служби ЦЗ. Серед присутніх були безробітні жителі району, які перебувають на об-
ліку в центрі зайнятості. Вони уважно ознайомилися з переліком вакансій у районному відділі 
внутрішніх справ та службою за контрактом. 

Центр зайнятості буде й надалі проводити роботу з цього напрямку з метою інформування гро-
мадян та подальшого їх працевлаштування.           Микола СІНЧУК, директор центру зайнятості. 

Скромний пам’ятник загиблим 
героям німецько-радянської війни, 
з червоною зіркою на верхівці, зна-
ходиться в чистім полі на території 
Підгородненської міської ради біля 
колишнього протитанкового рову. 
Спочивають мужні воїни серед ше-
лесту зелених трав, гаїв та щебету 
галасливих птахів. Тільки пам’ять 
поколінь нетлінна, вона зберігає іс-
торію про визволителів, які полягли 
серед степу за мир і свободу. 

Напередодні 70-ї річниці Пере-
моги над нацизмом у Європі, Дня 
Пам’яті та примирення, Василь 
Скиба, почесний голова районної 
організації інвалідів «Союз Чорно-
биль України», разом із учнями 9-х 
класів Підгородненської середньої 
школи № 2 та Петром Кушніром, 
людиною похилого віку, жителем 
Підгородного, здійснили мандрівку, 
протяжністю 6,5 км до пам’ятника 

шести невідомим солдатам, щоб 
віддати дань пошани мужнім захис-
никам далекої війни. 

Присутні схилили голови в хви-
лині мовчання. Розірвали тишу неба 
залпи з військової зброї військовос-
лужбовців батальйону територіаль-
ного захисту «Придніпров’я». До 
підніжжя пам’ятника визволителям 
лягли букети живих квітів на знак 
глибокої вдячності за врятований 
світ від коричневої чуми.

«Наш священний обов’язок 
– зберегти для нащадків світлу 
пам’ять про воїнів, які поклали 
тут свої голови, захищаючи нас із 
вами. Спасибі їм за Перемогу, що 
крок за кроком гнали окупантів 
із рідної землі, спасибі всім героям 
Другої світової війни», – з такими 
словами звернувся до молоді Ва-
силь Скиба. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

МОЛОДЬ ПАМ’ЯТАЄ ГЕРОЇВ ВІЙНИ

СЕРЕД ШЕЛЕСТУ ТРАВ

КВІТИ ПАМ’ЯТІ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

МІНІ-ЯРМАРОК  У  РАЙОННОМУ  ЦЕНТРІ  ЗАЙНЯТОСТІ

ПЛАТНИКИ ОДПІ ПЕРЕРАХУВАЛИ 
8,7 МЛН ГРИВЕНЬ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

З початку поточного року від платників податків, які перебувають на обліку в Дніпропетровській ОДПІ, 
до державного бюджету надійшло 8,7 млн гривень військового збору. «Попри складну економічну ситуацію, 
яка склалася в країні, велика увага приділяється відродженню армії та посиленню обороноздатності дер-
жави. Відновлення військового потенціалу потребує значних коштів, та завдяки небайдужості й підтримці 
громадян держава отримує додатковий ресурс для Збройних сил у вигляді військового збору», – зазначив 
виконуючий обов’язки начальника Дніпропетровської ОДПІ Руслан Царук на черговому засіданні «кругло-
го столу». Слід нагадати, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, 
інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (випла-
чуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; ви-
грашу в державну та недержавну грошову лотерею; виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора 
азартної гри. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування.      Дніпропетровська ОДПІ. 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
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Напередодні Дня Перемоги, вшановуючи пам’ять 
воїнів, які загинули на підгородненській землі, біблі-
отекарі районної дитячої та юнацького абонементу 
Центральної районної бібліотеки провели для стар-
шокласників краєзнавчий урок пам’яті «Про що мов-
чать обеліски». Зустріч розпочалася з покладання кві-
тів до братських могил та хвилиною мовчання.

Військових кладовищ на території м. Підгород-
ного декілька. Дітям провели віртуальну екскурсію 
цими меморіалами.

Військове поховання в центрі м. Підгородного. В 29 
братських і 4 індивідуальних могилах похований 381 воїн 
15-ї, 169-ї, 275-ї, 261-ї стрілецьких і 26-ї кавалерійської 
дивізій 6-ї армії, які за-
гинули з 26 серпня по 26 
вересня 1941 року в боях 
у районі Нижньодніпров-
ська і 20-ї гвардійської, 
152-ї стрілецької дивізій, 
11-ї Окремої танкової бри-
гади 1-ї гвардійської армії, 
які загинули 27 вересня 
1943 року при звільненні 
м. Підгородного.

В 1956 році на брат-
ських могилах встанов-
лена залізобетонна скульптура «Воїн 
з автоматом». Реконструкція пам’ят-
ника була проведена в 1980 році. Цьо-
го ж року, 9 травня, в пам’ять про 990 
односельчан, які загинули в роки війни, встанов-
лена стела. На цій стелі розміщені меморіальні до-
шки з іменами загиблих підгороднян. 

У червні 1999 року здійснено перепохован-
ня тіл 10 бійців, знайдених у Вовчій балці се-
лища Куроїдівка (нині с. Перемога). Під звуки 
військового оркестру знайшли останній прихисток 
солдати, яким було під час загибелі щонайбільше по 
20 років. Їх прізвища, на жаль, невідомі. 

В 2001 році здійснене ще одне перепоховання мо-
лодого солдата, який до того часу був похований на 
подвір’ї місцевих жителів. Його особисті речі стали 
експонатами історико-краєзнавчого музею ім. Олек-
си Коваля в м. Підгородне. 

Всього на сьогодні відомі прізвища 57 загиблих 
воїнів цього військового поховання.

Військове кладовище біля СШ №4. В 13 брат-
ських могилах поховані 47 воїнів 255-ї, 275-ї стрі-
лецьких дивізій 6-ї армії, загиблих в оборонних боях 
з фашистськими загарбниками з 26 серпня по 25 ве-
ресня 1941 року та 58 воїнів 152-ї, 20-ї гвардійських 
стрілецьких дивізій, 2-ї окремої танкової бригади 1-ї 
гвардійської армії, які полягли при звільненні м. Під-
городне 26-27 вересня 1943 року.

 Всього поховано – 105 чоловік. З них 58 – невідомі 
герої. Тут похований старший політрук Пастух Ми-
хайло Васильович, командир взводу пішої розвідки 
старшина Лебедєв Григорій Григорович та підпол-
ковник Мучаїдзе Михайло Давидович. Похован-
ня складається з 13 могил, розташованих в 2 ряди, 
в центрі залізобетонна скульптура воїна-офіцера 
«Скорботний воїн», встановлена в 1957 році, замість 
цегляного обеліску. Місце розташування: м. Підго-
родне, вул. Партизанська, 58. 

Братські могили радянських воїнів розташовані 
на трасі Новомосковськ – Дніпропетровськ, біля 
каналу Фрунзенської зрошувальної системи по 
вул. Севастопольська. В 2 могилах поховані 75 во-
їнів 226-ї стрілецької дивізії 6-ї армії, загиблих 1-11 
вересня 1941 року під час оборони м. Підгородне.

В 1968 – 1970 роках поруч в братську могилу пе-
репоховані останки 400 воїнів 15-ї, 169-ї, 261-ї стрі-
лецьких, 26-ї кавалерійської, 8-ї танкової дивізії 6-ї 
армії, загиблих 26 серпня – 27 вересня 1941 року в 
оборонних боях. 22 червня 2007 року було здійснено 
перепоховання останків воїнів.

В 1971 році цегляний обеліск замінено залізобе-
тонним. Зараз на цьому місці височіє гранітний 
обеліск. Точна кількість похованих не встановлена 
(умовно 400, бібіліотекарі знайшли інформацію про 
49 загиблих воїнів). Також розміщені 3 братські мо-
гили з меморіальною дошкою. Місце розташування: 
вул. Севастопільська м. Підгородне. 

Пам’ятним місцем опікуються учні Підгороднен-
ської СШ-3.

30-го жовтня 2014 року біля меморіалу та брат-
ської могили, по вулиці Севастопольській відбувся 
мітинг, присвячений похованню останків воїнів, що 
загинули у роки Другої світової.

Церемонію поховання проводила влада міста спіль-
но з громадською організацією «Рубіж – Дніпро». 
Люди попрощалися з 23 солдатами стрілецької диві-
зії, які героїчно загинули під час оборони Ломівсько-
го плацдарму в 1941 році. Розпізнати поіменно воїнів 
не вдалося, але дослідники, за розміщенням останків, 
визначили, що люди загинули під танками. 

Військове поховання на території КЗ ПСШ №3 по 
вул. Ленінградській, 1. Поховання складається з двох 
могил. Братська могила 27 невідомих радянських вої-
нів і одна індивідуальна могила, де похований старший 
лейтенант Волков Лев Васильович, який дев’ятнадця-
тирічним юнаком загинув 28 вересня 1943 року.

15 листопада 2014 року в Підгородному на вули-
ці Кірова вшановували пам’ять лейтенанта-ар-
тилериста, що загинув в бою проти німецьких 
загарбників у серпні 1941 року.

Саме на вулиці Кірова знаходилась артилерія радян-
ської армії. Під час бою в лейтенанта потрапила міна, 
солдати поклали героя в ящик з-під снарядів та поховали. 

Цю історію розповіли жителі нашого міста, яким під час 
війни було лише по 13 років, Старишко Василь Іванович, 
Ткаченко Іван Васильович, Старишко Іван Іванович та 
Туманенко Анатолій. За словами очевидців, один із сол-
датів сказав: «Ти спи, синочку, спокійно, а ми, коли пере-
можемо, перепоховаємо тебе». Після війни цим не зайня-
лися, напевно ніхто з побратимів не залишився живим.

Вже в 90-х роках під час проведення земляних ро-
біт (встановлення стовпів) був нарешті знайдений 
дерев’яний ящик з останками воїна. Перепоховати 
солдата не дозволила тодішня влада. Тільки зараз 
був отриманий дозвіл на встановлення меморіальної 
таблички для вшанування героя. Похоронне бюро 

допомогло зробити її без-
коштовно. Тепер наступні 
покоління будуть знати, 
що на вулиці Кірова між 
будинками 2 та 4 спочиває 
лейтенант-артилерист, 
який ціною власного жит-
тя захищав наше місто в 
далекі воєнні роки.  

20 червня 2014 року в 
м. Підгородному стала-
ся подія, на яку давно 

чекали сини й доньки героїчних 
радянських воїнів. На березі за-
токи річки Самара, на вулиці 
Залізничній, відбулося відкрит-

тя пам’ятника бійцям і командирам 261-ої, 
273-ої, 15-ої стрілецьких дивізій, командиру 
261-ої стрілецької дивізій, полковнику Ми-
хайлу Андрійовичу Єрьоміну, командиру 
809-го артилерійського полку, майору Іоні-
сію Григоровичу Каф’яну. Священна підго-

родненська земля була свідком кривавих боїв ча-
сів Другої світової війни, й навіки зберігає світлу 
пам’ять про підрозділи нашої армії, що загинули 
в боях із фашистськими загарбниками у вересні 
1941 року. 

Свідки оборони Підгородного розповіли про 
безжалісний бій, під час якого полягло безліч 
солдатів. Іван Держирука згадав брід, єдине міл-
ке місце через Самару, де намагалися перебра-
тися люди й потрапляли під шквальний обстріл 
німецької артилерії. Старожили пригадують, що 
вода в річці декілька днів була червоною від крові. 

За спогадами начальника оперативного відділу 
штабу Рогова близько 3-ї години ночі почалася пе-
реправа на східний берег р. Самари, але колони були 
атаковані ворожими танками. Початок наступного 
дня також не дав шансу відновити переправу. Штаб 
261-ої стрілецької дивізії знаходився у Половиці – 
селі, яке збудували німці-колоністи, що своїм роз-
ташуванням нагадувало літеру «Г». Довга вулиця 

впиралася в р. Самару, а коротка, одностороння, фрон-
том дивилася на Підгородне. 29 вересня 1941 року 261 
стрілецька дивізія в хаотичному порядку переправля-
ється через річку Самару під постійним вогнем ворога. 
Прикриваючи переправу наших підрозділів, солдати 
хоробро захищались і переходили в контратаки. По-
стрілів із нашого боку ставало все менше, зрештою, 
залишилась одна гармата. З неї останніми почали стрі-
ляти командир 8-го артполку полковник Селіванов та 
командир 809-го артполку 261-ї дивізії майор Каф’ян. 
Невдовзі поруч розірвався ворожий снаряд, майор 
Каф’ян загинув. Полковник Селіванов, а за ним началь-
ник штабу Рогов змушені були сховатися від ворожого 
обстрілу у напівпідвалі. Командир дивізії Єрьомін з 
ними піти відмовився, залишився в своєму окопчику 
між будинками, де його й задавив ворожий танк.

Солдати цих дивізій виконали наказ штабу 12-ї ар-
мії й майже всі полягли смертю хоробрих. Встанов-
лення пам’ятного знаку, більше ніж через 70 років, 
стало гідним вшануванням пам’яті героїв.

Тетяна РУХЛІНСКА, 
заступник директора по роботі з дітьми. 

Дорогою ціною заплатив український 
народ за перемогу у найстрашнішій за 
всю світову історію війні. Не зникне в 
пам’яті людській, не піде в забуття вели-
кий подвиг і найбільша трагедія нашого 
народу – його битва, його перемога над 
нацистами. Можна по-різному ставити-
ся до світової війни, по-різному її назива-
ти, але хіба можна забути тих, хто віддав 
своє життя для щастя інших?

Овіяний найщирішими людськими по-
чуттями, травень кладе нам на плечі га-
рячі сонячні долоні й наказує: «Слухай-
те! Дивіться! Пам’ятайте!».

Неспинно спливають роки. Все далі 
відходять в історію страшні роки Дру-
гої світової війни. Давно відлунали ка-
нонади запеклих боїв, поросли травою 
окопи, але щороку 9 травня ми несемо 
квіти ветеранам, схиляємося в пошані 
перед пам’ятниками спочилим солда-
там. Цього дня по всій країні вкрива-
ються весняними квітами й величні 
пам’ятники, й скромні обеліски. І це 
означає, що пам’ять народна жива, що подвиг загиблих не забутий. 

Напередодні Дня Перемоги в усіх класах Горянівської школи пройшли єди-
ні уроки мужності. Майбутні захисники, учні 11 класу, під керівництвом Ігоря 
Легези, вчителя «Захисту Вітчизни», провели навчання з військової підготовки.

9 травня в с. Горянівському біля пам’ятника «Скорботній матері» 
пройшов мітинг за участю Віри Джур, заступника голови Дніпро-
петровської райради, Тамари Молянової, в.о. Кіровського селищно-
го голови, Семена Калниша, голови ради ветеранів сел. Кіровського. 
Мітинг, присвячений 70-річчю Перемоги, відкрила Ніна Боярчук, ди-
ректор Горянівської СЗШ. Хвилиною мовчання й покладанням квітів 
присутні вшанували пам’ять загиблих воїнів. 

В урочистій обстановці була відкрита стела, на якій викарбовано 
прізвища односельців, які загинули в жорстокій битві з ненависним 
ворогом.

Після мітингу на території нашої школи лунали пісні воєнних років, 
які викликали сльози на очах людей, що пережили лихоліття війни. За-
пали глибоко в серця присутніх слова віршів про мир і незалежність рід-
ної України, які з ніжністю й гордістю декламували учні нашої школи.

Скільки б років не відходило в вічність, але людська пам’ять буде 
берегти в глибинах те, що змушує серце не лише озватися радістю, а 
й здригнутися від невгамовного болю тих, чиє життя було коротким, 
обірваним війною. 

Тетяна ТОПОЛЬ, вчитель початкових класів Горянівської СШ.
Цього ж дня в селищі Кіровське відбулося урочисте відкрит-

тя єдиного в Дніпропетровській області пам’ятника праців-
никам тилу. Відбулася ця знакова подія за ініціативи Семена 
Калниша, голови Кіровської селищної ради ветеранів. Допо-
могу в встановленні пам’ятника надали: Віктор Шинкевич, 

депутат обласної ради, Віра Джур, депутат районної ради, Тамара 
Молянова, в.о. Кіровського селищного голови, та члени ради ветеранів, 
а саме, Василь Готвянський, Микола Гезь, Альберт Акопян, Михайло 
Стаднік, Володимир Єрмоленко, Григорій Даненко.

ОБЕЛІСКИ
ПРО ЩО МОВЧАТЬ

Пам’ятник героям кривавої переправи через річку Са-
мара у вересні 1941 року, встановлений у червні 2014 року.
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ТРИВОЖНА  ПТАХА  ВІЙНИ
ЗАТЬМАРИЛА ЧИСТЕ НЕБО

МАЇВКА В РОКИ ГІТЛЕРІВСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
Була спекотна літня пора – червень 1941 року. 

Над селом розносився духмяний запах хліба. 
Природа й люди були готові до жнив. Та раптом 
страшна звістка облетіла країну: ворог напав, на-
цисти розпочали війну з Радянським Союзом. Ця 
звістка навіяла на людей жах, бо ще не згасли в 
їх пам’яті постріли громадянської, ще не повер-
нулися до домівок солдати з Фінляндської війни.  

– Як же буде з хлібом? Чи встигнемо зібрати 
врожай? – питали люди Володимира Васильовича 
Кириса.

– Неодмінно зберемо, все до зернини, ворог сюди 
не дійде, – суворо відповідав він, приховуючи хви-
лювання.

А вже через кілька днів на захист рідної Вітчиз-
ни пішли Григорій Корженененський, Мартин 
Майстренко, Іван Маслік, 
Ілля Булашенко, Степан 
Павлюк, Трохим Булах, 
Антон Забіяка та багато ін-
ших жителів Маївки. Тому 
збирати хліб в основному 
довелося жінкам. А на-
цисти все наближалися, все 
частіше вели обстріли та 
бомбардування. Треба було 
якомога скоріше евакуювати майно в 
тил. Велику активність при організа-
ції евакуації виявили директор П.Ф. 
Цибатов та механік Нетрусов О.В. 
Були мобілізовані й інші робітники. 
На тракторах поїхали подружжя Пли-
сків Антон та Ірина, зі скотом пішли 
Кузнецови Фекла і Векла.

У жовтні 1941 року ворог загарбав 
територію всієї Дніпропетровщини. 
Прийшли непрохані  окупанти і в 
Маївку. Неймовірні труднощі випали 
на долю тих, хто лишився на окупо-
ваній землі. Але був у Маївці чоло-
вік, про якого люди говорили: «Сам 
Бог послав нам спасителя».

З довоєнних часів жив у селі Густав 
Густавович Зіглер. Працював пекарем. 
Це була чудова людина, до тог ж, як 
виявила війна, і безстрашна. Василина 
Гусак, Михайло Булах, Марія Самой-
ленко та інші люди пригадують, як він, 
ризикуючи собою, своєю сім’єю, ряту-
вав молодь від Німеччини, переховував 
хлопців та дівчат, допомагав голодую-
чим хлібом. Із табору військовополоне-
них, що був у місті на вул. Чечерінській, він визво-
лив Володимира Володимировича Кириса, Михайла 
Черниша, Івана Масліка. В цій операції допомогла 
йому Явдоха Черниш та Марія (прізвище невідоме).

У часи окупації директором у Маївці був Ан-
дрій Михайлович Нечипоренко із Сугаківки. Різ-
ні про нього тоді ходили чутки. Стиснувши зуби, 
терпів всі приниження. А насправді Нечипоренко 
підтримував зв’язок із партизанами, допомагав 
їм харчами. Його зв’язківцями були Лука Андрі-
йович Гусак та Антон Іванович Крутій. Вони до-
ставляли в Піщанку продукти і все, що було необ-
хідно. А від Дащенка партизани Новомосковська 
переправляли все це у свої загони.

Безстрашними й благородними були жінки на-
шої Маївки. Ось яка історія сталася із Марією 
Матвіївною Самойленко та Фросею Павлівною Бу-
лах. Із Очеретоватої через село гнали полонених  
бійців. Марія і Фрося напекли коржиків, набрали 
різних продуктів, вийшли на шлях і почали роз-
давати все це полоненим, ризикуючи при цьому 
своїм життям. Марія наважилася і крикнула: «Хто 
з Маївки? – коли почула з колони слабкий голос: 
– Є маївські...» Сміливо кинулась Марія назустріч 
полоненому солдату. Сльози заливали очі. Німець 
кричав: «Век, матка, век!». А вона, ніби не чула, 
кинулась обіймати солдата й умивати його соло-
ними жіночими сльозами та цілувати. 

Підійшов німець, щось буркнув і довго-довго 
дивився на Марію. Помітив, що вона вагітна, й 
спитав:

– Ваш муж єсть?
– Да, да, – з радістю закричала, – мой муж, мой. І 

обіймала далі, й цілувала, аби довести німцеві, що 
це її чоловік.

І знову конвоїр спитав її на ламаній мові:
– Сколько єсть у матки кіндер?
Марія не зовсім зрозуміла, але інтуїтивно пока-

зала п’ятірню. Німець погодився відпустити поло-
неного. Дуже ризикувала жінка, поставивши під 
удар не тільки своє життя, а й майбутньої дитини, 
але ж мужньо врятувала іншу людину. Це був Сте-
пан Анатолійович Сорока, який мешкав у Магда-
линівці.

Великої шкоди завдали окупанти Маївці. 
«Нас, жителів села, німці повиганяли з рідних 

домівок, – пригадує Явдоха Григорівна Маслик, – 
у хатах поставили своїх коней, а ми жили в куку-
рудзяних полях під відкритим небом».  

А пізніше німці й поліцаї спалили повністю 
село, залишилась лише одна будівля – вагарня. 
Деяке майно люди ховали у погребах, але німці й 
це примітили. Вони обливали й палили все, а для 
надійності ще й підривали гранатами. 

«Тож маївчани залишилися з дітьми в чому були. 
Всю худобу німці забрали й за селом нещадно роз-
стріляли. А коли визволили село наші війська, ми 
були найщасливішими в світі, бо залишились хоча 
б живими», – так закінчує свої спогади Явдоха 
Григорівна.

Все далі й далі на захід відходили бої й гуркіт 
артилерійських канонад. Вже менше з’являлося 
над Маївкою ворожих літаків. Люди повертали-
ся в рідне село до своїх осель, але очам відкри-
валась страшна картина: обгорілі скелети хат, 
пусті подвір’я, навколо одні згарища. А за се-
лом над забитими тваринами кружляли ворони 
та круки...

Дні стояли похмурі, холодні, з дощами. Та люди 
все одно дякували Богу, що повернулись додому, 
хай хоч і згоріло все майно, але вони були живими. 
Знову довелось починати життя з куренів та зем-
лянок, з каганців, які робили з військових гільз.

Оглядаючи пройдений шлях тих буремних ро-
ків із сьогоднішнього дня, даєшся диву. Якою си-
лою володіли наші жінки, діти, старі люди! Пра-
цювали за трьох: для фронту, на відбудові госпо-
дарства, а також будували й свої домівки. Жарту-
ючи казали: «Бабоньки, а ми ж трижильні!». І це 
дійсно було так.

Тяжкими були роки відбудови господарства. 
Після голодної зими треба було готуватись до 
весняно-польових робіт. Збирали все, що вцілі-
ло, уламки сільськогосподарських знарядь, що де 
було, скручували до кучі, щоб зробити схожим на 
плуг, на борінку, на косарку, готували саморобні 
сівалки, молотарки.

Техніки майже не було, а з людських сил – лише  
жінки та діти, люди похилого віку. Треба було 
жити, а значить боротися з труднощами й працю-
вати в ім’я хліба, який був так потрібен і людям, і 
фронту для перемоги над ворогом.

ДОЛІ ГЕРОЇВ-ЗАХИСНИКІВ
По-різному складалася доля наших земляків-ге-

роїв, на різних фронтах і в різних бойових операці-
ях пройшли їхні воєнні роки.

Єфим Васильович Кочуб, Петро Сидорович Бон-
даренко – захищали тверди-
ню Волги місто Сталінград. 
У блокадному кільці Ленін-
града стояли насмерть Яків 
Григорович Кучугурний, 
Семен Омелянович Кравчен-
ко, Іван Захарович Деркач, 
Федір Андрійович Дащенко.

Громили нацистів під Мо-
сквою – Зеленський Григо-

рій Миколайович, Юхим Григорович 
Булах. Потім пішли війною далі на 
захід. Юхим Булах закінчив війну зу-
стріччю з американськими військами в 
районі Вісмарка. 

Прицільним вогнем із своїх танків 
трощили ворога Віктор Веремійович 
Пожар, Григорій Дем’янович Жирко.

Тисячі кілометрів пройшли наші 
солдати під кулями ворога, понад ти-
сячу днів і ночей під холодними до-
щами та вітрами, у морози й у сніг бо-
ронили вони країну від ворога. Серед 
них – Григорій Григорович Поєздник, 
Іван Іванович Горяний, Яків Григоро-
вич Івченко, Григорій Тимофійович 
Шевченко, Андрій Мойсейович Скри-
пченко, Григорій Романович Процен-
ко, Іван Мойсейович Рута, Микола 
Дмитрович Клещарь, Олександр Фе-
дорович Міщенко, Петро Якович Ка-
люжний, Григорій Пилипович Олексі-
єнко та багато – багато інших мужніх 
захисників.

Михайло Петрович Щогла почав 
свої дії з оборони Одеси. В тяжкому 

бою під Одесою одержав серйозне поранення. 
Шпиталь, ампутація правої руки до плечового 
суглоба. Після визволення Дніпропетровська, 
на кінець 1943 року, повернувся в рідні Чумаки. 
Він йшов безлюдною степовою дорогою, по зем-
лі, зніченій снарядами, гусеницями танків та тя-
гачів. Коли прийшов у село, то побачив страшну 
картину: обвуглені стіни будівель, і нічого жи-
вого навколо... Біль від ран і біль душі від поба-
ченого роздирали душу так, що з серця вирвався 
злющий крик: «Душогуби!!!» А на молоді, мудрі 
та суворі не за віком, солдатські очі набігли гір-
ко-солоні сльози... У мужнього чоловіка, який не 
боявся дивитися в очі смерті на полі бою, раптом 
запаморочило голову, підкосились ноги, він по-
вільно присів і запалив із тютюну цигарку, яку 
вже навчивсь крутити однією рукою. Тричі під-
ряд засмикнувся міцним димом, втягнувши його 
на повні груди, а випустив із себе лише за один 
раз... Ще трохи посидів і пішов шукати свою 
сім’ю... 

...З фронту бійці в скупих листах повідомляли 
свої родини про щвидку перемогу над ворогом, що 
недалеко той час, коли повернуться в рідне село. 
Та не все так складалося, як хотілося... Листоноші 
все частіше приносили тяжкі повідомлення: «заги-
нув», «пропав безвісті». Мало яку сім’ю обминуло 
горе. Сльози, сльози, скільки їх пролито вдовами й 
сиротами за своїми рідними захисниками?.. 

(Продовж. чит. у наступному номері газети).
За матеріалами книги Геннадія Латушка «Ми та роки».

 (Продовження. Початок у № № 18, 19)

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 70-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ

Жителі села Маївка свято бережуть пам’ять про подвиг своїх земляків.

Одним із важливих питань у роботі управлін-
ня соціального захисту населення Дніпропетров-
ської районної державної адміні-
страції є санаторно-курортне оздо-
ровлення інвалідів війни та учасни-
ків бойових дій, які брали участь в  
антитерористичній операції. 

Порядком використання коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасни-
ків антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвер-
дженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року 
№200, передбачено, що органи  соціального захисту населення  за наявності 
медичних показань забезпечують за рахунок коштів державного бюджету 
безплатними путівками до санаторно-курортних закладів інвалідів війни 
та учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції. 
З питання взяття на облік для отримання путівок громадяни вищевказаних 
категорій повинні звернутися до управління соціального захисту населення 
за зареєстрованим місцем проживання та надати такі документи: заяву; 
паспорт; ідентифікаційний номер; довідку МСЕК про встановлення інва-
лідності (за наявності); трудову книжку; довідку з медичного закладу для 
отримання путівки за формою 070/о; пільгове посвідчення; документ, що 

підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань 
антитерористичної операції в районах її проведення.

Путівки видаються управлінням 
соціального захисту населення інва-
лідам війни та учасникам бойових 
дій відповідно до медичних рекомен-
дацій з урахуванням пільг, передба-
чених законодавством для конкрет-

ної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок. Поряд-
ком передбачено, що: інваліди війни забезпечуються путівками позачер-
гово щороку строком на 18-21 день; учасники бойових дій забезпечуються 
путівками щороку строком на 18-21 день. Оздоровлення інвалідів війни та 
учасників бойових дій здійснюється за путівками, які надходять за розпо-
ділом з департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації. 

За більш повною інформацією звертатися до управління соціального 
захисту населення Дніпропетровської районної державної адміністра-
ції: (каб. 9а, вул. Теплична, 5, сел. Ювілейне) або за тел.753-91-36.

Л.М.ЛУЦЕНКО, 
головний спеціаліст відділу по контролю за правильністю призначення 
пенсій та соціального захисту населення.

СОЦЗАХИСТ ІНФОРМУЄ

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
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Як каже мудрість... 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

09.04.2015 року, близько 
11.00 год. невстановлена 
особа, знаходячись у при-
міщенні будинку № 50 по 

вул. Партизанській у м. Підгородному Дніпро-
петровського району, умисно заподіяла смерть 
гр. Клопші Ніні Євгеніївні, 12.08.1930 р.н. 

За скоєння даного злочину підозрюється гр. 
Булах Микола Якович, 19.03.1965 р.н., який 
не має постійного місця проживання.

Орієнтовні прикмети: відвідує церкви, мо-
настирі, веде жебрацький спосіб життя. Просить 
милостиню в трамваях, тролейбусах, скверах, 
на площах та в інших місцях скупчення людей. 

У даний час, згідно отриманої інформації, Бу-
лах М.Я. носить вуса. Одяг неохайний та бруд-
ний. Також імовірно, що Булах М.Я. направився 
в бік Харківської або Полтавської областей.

У разі встановлення місцезнаходження гр. Булаха М.Я., 
просимо негайно повідомити до Дніпропетровського РВ: 
сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 38, тел.: 753-77-04, 539-95-03, 
моб. (096)740-78-29, (067) 266-58-35, rovd@dnepr.dnepr.ua.

Дніпропетровський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області. 

Увага, розшук!
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Господарочка
Щастя – 

це коли є, 
кому поба-
жати до-
брого ранку, 
на добраніч і 
просто знати, 
що тебе чека-
ють і тобі є 
куди поспішати.

ОВНИ. На роботі будьте пильні й старанні. Нама-
гайтеся встигнути все зробити вчасно, менш важли-
ві справи відкладіть на потім.

ТІЛЬЦІ. Ви впритул наблизилися до удачі, і те-
пер усе залежатиме від того, наскільки ви наполег-
ливі й сміливі. Очікуйте на грошові надходження

БЛИЗНЮКИ. На цьому тижні вам ніколи буде 
нудьгувати, так як важливих і невідкладних справ 
у вас накопичиться дуже багато.

РАКИ. Саме зараз настав час, коли вам слід зробити 
рішучий крок заради досягнення поставленої мети. 

ЛЕВИ. На цьому тижні вам слід проявити тер-
піння й утриматися від передчасних необдуманих 
дій. Будьте уважними та розсудливими. 

ДІВИ. Цей тиждень принесе щасливі шанси, які ви 
зможете використовувати для того, щоб зміцнити своє 
благополуччя. Коло вашого спілкування розшириться. 

ТЕРЕЗИ. Для вас цей тиждень – період само-
ствердження в роботі й у творчості. Все буде до-

бре, адже ви займаєтеся своєю улюбленою справою, і 
спілкуєтеся з людьми, які від вас у захваті.

СКОРПІОНИ. На цьому тижні у вас будуть виникати 
проблеми в різних сферах життя, якщо ви не зможете на-
лагодити відносини з оточуючими людьми. Постарайте-
ся бути стриманим.

СТРІЛЬЦІ. Навіть якщо вам здасться, що все вже до-
сягнуто й тривожитися більше нема про що, не поспі-
шайте випускати ситуацію з-під свого контролю. 

КОЗЕРОГИ. Не поспішайте ділиться з оточуючими 
людьми своїми планами на майбутнє. Чим менше людей 
будуть поінформовані про ваші плани – тим швидше ви 
виконаєте все, що запланували.

ВОДОЛІЇ. На цьому тижні вам не слід ризикувати своєю 
професійною репутацією. Якщо ви нею дорожите, намагайте-
ся без затримок виконувати будь-яке доручення начальства.

РИБИ. На вас чекає великий успіх, якому посприяє 
ваше вміння добре розбиратися в людях. Число ваших 
однодумців і компаньйонів значно зросте. 

Втрачений державний акт на право 
приватної власності на землю серії 
ДП Дн № 002296, зареєстрований 
за № 3263 від 11.08.1995 р., виданий 
на підставі рішення XIV сесії XXI 
скликання Долинської сільської ради 
народних депутатів від 31.05.1994р на 
території с. Горького Долинської сіль-
ської ради, на ім’я Гавриленко Юрія 
Микитовича, вважати  недійсним. 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ 
ДИТИНИ З ПРОПУСКОМ  СТРОКУ

Якщо заява про державну реєстрацію народження дитини, 
яка досягла одного року й більше надійшла після закінчення 
одного року з дня народження дитини і до досягнення нею 16 
років, то державна реєстрація народження проводиться від-
ділом державної реєстрації актів цивільного стану  за місцем 
проживання дитини на загальних підставах (за заявою будь-ко-
го з осіб, визначених статтею 144 Сімейного кодексу України, 
але після перевірки наявності державної реєстрації народжен-
ня за місцем народження дитини, за місцем проживання бать-
ків дитини на момент її народження або за даними Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян). 

У цих випадках пред’являються: медичне свідоцтво про на-
родження (форма № 103/о), видане закладом охорони здоров’я; ме-
дична довідка про перебування дитини під наглядом лікувально-
го закладу (форма № 103-1/0); довідка з місця проживання дитини.

За відсутності такої довідки місце проживання дитини може 
бути підтверджене паспортом або паспортним документом од-
ного з батьків або законних представників дитини. Водночас 
подаються документи, що підтверджують походження дитини.

Державна реєстрація народження дитини, яка досягла 16 
років, але актовий запис про її народження не був своєчас-
но складений, може бути проведена за її письмовою заявою з 
пред’явленням паспорта. Державна реєстрація народження з 
пропуском строку проводиться за заявою батьків або одного з 
них, родичів, інших осіб, уповноваженого представника закла-
ду охорони здоров’я, в якому народилася дитина, або в якому на 
цей час вона перебуває. 

Нагадуємо: Відповідно до абзацу 1 статті 144 Сімейного ко-
дексу України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше од-
ного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народ-
ження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного 
стану. Невиконання цього обов’язку є підставою для покладення 
на них відповідальності, встановленої законом.

Анжела ГЕРМАШ, 
начальник відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану реєстраційної служби районного управління юстиції.

Колективи Дніпропетровської райдержадміністрації, районної ради та ради вете-
ранів району висловлюють глибоке співчуття першому заступникові 
голови районної ради ветеранів Шевченку Анатолієві Володимировичу 
з приводу передчасної смерті дружини 

Надії Григорівни.
Сумуємо разом із рідними та близькими померлої. Світла пам’ять про На-

дію Григорівну надовго залишиться в наших серцях. 

Колектив Олександрівської 
сільської ради глибоко сумує 
з приводу смерті колишнього 
сільського голови

Анатолія Івановича
ЛЕСУНОВА.

Відданий своїй справі, він три-
валий час пропрацював в органах 
місцевого самоврядування, користу-
вався авторитетом та довірою одно-
сельчан, які тричі підряд обирали 
його сільським головою.

Підступна хвороба обірвала жит-
тя 56-річного Анатолія Івановича.

Висловлюємо  щирі співчуття рідним та близьким.
Світлі спогади про нього залишиться в наших серцях. 

Вічна пам’ять.

В ОД А  ПОМИЛОК 
НЕ ПРОЩАЄ

Під час відпочинку на водних 
об’єктах, необхідно знати елемен-
тарні норми поведінки й беззапе-
речно їх виконувати: не заходьте у 
воду в стані алкогольного сп’яніння; 
не запливайте за буї, відчувши вто-
му перепочиньте: переверніться на 
спину й підтримуйте себе на плаву 
легкими рухами рук; потрапивши в 
течію не слід із нею боротися: пли-
віть вниз по течії під невеликим ку-
том, поступово наближаючись до 
берега; не розгубіться, потрапивши у 
водоверть: наберіть побільше кисню 
в легені, якомога глибше пірнайте й 
потужним ривком спробуйте випір-
нути убік; не допускайте грубих ігор 
під час купання; не залишайте дітей 
без догляду; обережно плавайте на 
надувних виробах: вітром чи течією 
їх може віднести далеко від берега.

І пам’ятайте: паніка – головна 
причина всіх бід: не метушіться, 
а заспокойтеся й подумайте яким 
чином підвищити плавучість 
плавзасобу, що зробити аби більш 
впевнено триматися на воді.

Телефон рятувальної служби 101
Дмитро ІВАННІКОВ, 

завідувач сектору взаємодії з пра-
воохоронними органами, цивіль-
ного захисту та оборонної роботи 
райдержадміністрації. 

На 57-ому році життя, 
після тяжкої хвороби, пі-
шов у вічність 

Анатолій Іванович
ЛЕСУНОВ – 

Олександрівський сіль-
ський голова (з липня 2001 
року по жовтень 2010 року).

Колективи Дніпропе-
тровської районної ради 
та районної державної ад-
міністрації висловлюють 
щире співчуття близьким і 
рідним Лесунова Анатолія 
Івановича і поділяють із 
ними біль і скорботу непо-
правної втрати.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Для ознайомлення громадськості з 

намірами забудови території, в примі-
щенні Сурсько-Литовської сільської 
ради за адресою: с. Сурсько-Литов-
ське, вул. Польова, 58, оприлюднено 
проект «Детальний план кварталу в 
районі вул. Чкалова в межах с. Сур-
сько-Литовське Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області 
щодо розміщення придорожнього 
сервісу вздовж Південного обходу м. 
Дніпропетровська».

Проект розроблений на підставі 
рішення сільради № 1172-38/VI від 
21.04.15 р. Головною метою проекту є: 
визначення всіх планувальних обме-
жень використання території згідно з 
державними будівельними нормами. 
Основні положення та ДПТ представ-
лені для ознайомлення в робочі дні з 
22.05.15 р. по 22.06.15 р., пропозиції та 
зауваження надаються в письмовій 
формі на адресу Сурсько-Литовської 
сільської ради до 22.06.15р., теле-
фон для довідок (0569)-711-21-68.

Дніпропетровська райдержадміністрація ого-
лошує конкурс на заміщення вакантних посад: на-
чальника відділу персоналу та організаційної ро-
боти райдержадміністрації; головного спеціаліста 
сектору інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю райдержадміністрації. Вимоги 

до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за напрямком роботи, стаж роботи за 
фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програмного за-
безпечення. Довідка за адресою: сел. Ювілейне , 
вул. Теплична,5, тел.27-10-17.

СМАЧНОГО!
ЛЕГКИЙ СУП ІЗ КРОПИВИ

Інгредієнти: 200 гр. кропиви, 3 картоплини, 2 морквини, 1 цибу-
лина, сіль, спеції за смаком.

Приготування: картоплю наріжте кубиками й покладіть у ки-
плячу воду. Натріть моркву на тертці, а цибулю дрібно наріжте й 
злегка обсмажте. Промийте кропиву в прохолодній воді, а потім 
ошпарте окропом, щоб вона не обпікала шкіру рук. Поріжте листя 
й стебла. Коли картопля звариться, висипте в каструлю кропиву й 
зажарку. Посоліть, додайте спеції і накрийте кришкою. 

САЛАТ «ВІТАМІННИЙ»
Інгредієнти: 2 морквини, 2 яблука, 1 болгарський перець, жменя 

родзинок, свіжевичавлений сік лимона, 2 ст.л. рідкого меду.
Приготування: наріжте яблука й перець соломкою; натріть мор-

кву; промийте в теплій воді родзинки. Залийте салат заправкою (мед 
та лимонний сік) і перемішайте.

САЛАТ «БАДЬОРИЙ РАНОК»
Інгредієнти: 2 банани, 2 ківі, 1 яблуко, жменя волоських горіхів.
Приготування: очистіть від шкірки банани та ківі, а з яблука видаліть 

серцевину. Наріжте банани кружечками, ківі четвертинками, а яблуко 
кубиками. Все перемішайте й посипте зверху подрібненими горіхами.

МАЛЕНЬКІ  ХИТРОЩІ 
СЕКРЕТИ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

• Для овочевого бульйону кладіть овочі в холодну воду. Якщо вам 
потрібно відварити смачні овочі без бульйону, то покладіть їх у ка-
струлю, коли вода закипить.

• Готовність випічки можна перевірити зубочисткою. Застроміть па-
личку в пиріг і відразу ж вийміть. Якщо на ній не залишається нали-
плого сирого тіста, значить, ваша випічка готова.

• Щоб швидше зварити бобові (квасоля або горох), через кожні де-
сять хвилин додавайте в каструлю одну столову ложку холодної води.

• Щоб шкаралупа яєць не тріснула під час варіння, покладіть на дно 
каструлі, в якій вони варяться, перевернуте догори дном блюдце.

НАРОДНІ  РЕЦЕПТИ  КРАСИ
ВІДВАР ДЛЯ ОСВІТЛЮВАННЯ ВОЛОССЯ

Вам знадобляться: відвар суцвіть ромашки і кореневищ кропиви. 
Для його приготування візьміть по 1 ст.л. сушеної сировини кожно-
го компонента на 1 л води. Обполіскуйте голову відваром, а потім 
закутайте рушником на 20 хв. Висушивши волосся, змочіть їх ро-
машковою есенцією, змішаною з водою у співвідношенні 1:1. Через 
1 годину ще раз сполосніть настоєм ромашки (2 ст.л. ромашки за-
лийте 200 мл окропу, настоюйте 20 хв, потім процідіть).

РОБОТИ  НА  ГОРОДІ
СЕКРЕТИ ВИРОЩУВАННЯ ОГІРКІВ

Під час сходів сім’ядольні листочки можуть об’їсти слимаки, 
тому над посіяним насінням краще відразу поставити банки або 
половинки пластикових пляшок.

Коренева система в огірка слабка – найменше переміщення ви-
кликає обрив сисних волосків. Тому бур’яни краще зрізати за рівнем 
грунту (це пригнічує їх подальше зростання), а не виривати. Грунт 
під огірками не слід розпушувати, а якщо він ущільнюється після 
поливання, то треба замульчувати (присипати зверху) торфом.

Полив повинен бути постійним і рівномірним. Не можна до-
пускати пересихання грунту в зоні коренів. Не можна поливати хо-
лодною водою (нижче 20 градусів тепла). Рясний полив слід робити 
щотижня так, щоб грунт промок на глибину близько 20 см.

У суху й жарку погоду полив доводиться робити два рази на тиж-
день. Не слід поливати огірки щодня потроху, тому що це призведе 
до того, що коренева система не буде рости вглиб, а буде розташо-
вуватися біля поверхні грунту. При найменшому пересиханні грун-
ту така коренева система буде обсихати, рослини почнуть в’янути 
через нестачу вологи. 



На базі Дніпро-
петровського лі-
цею № 57 відбувся 
ІІІ тур фізкуль-
турно-патріотич-
ного фестивалю 
«Козацький гарт». 
Право захищати 
честь Дніпропе-
тровського району 
було надано учням 
Зорянської СШ 
(директор Людми-
ла Кулак). Наша 
команда єдину пу-
тівку до фіналу у 
місто Жовті Води виборювала у протистоянні 
з суперниками міст Дніпропетровськ, Ново-
московськ та Новомосковського району. 

Програма змагань складалася з чотирьох етапів. 
На першому – «Візитка», завдяки бойовому ко-
мандиру Іванові Булавіну, зорянці презентувалися 
найкраще. На другому – конкурс знавців історії 
українського козацтва, ми втратили багато залі-
кових балів. Значно вищими досягнення були у 
спортивному розділі. Так, у стрибках з місця, бігу 
«човником» 4х9 м та в перетягуванні канату в на-
ших спортсменів були другі показники, а стрибки 

через скакалку – І місце.
Заключна дисципліна 

– комплексна естафета 
вимагала від кожного 
члена команди макси-
мальної уваги, взаємодії 
та взаєморозуміння. Ці 
риси проявили всі учас-
ники – Євгеній Деркач, 
Юлія та Аліна Корнєє-
ви, Максим Гриценен-
ко, Валерія Покась, Інна 
та Сергій Хомутови, 
Юлія Сорокіна, В’ячес-
лав Хоменко, а особли-
во хочеться відзначити 

лідерів команди – Михайла Гуржія, Олександра 
Буська, Марину Кучуру, Анастасію Копиткову.

У підсумку колектив «Зорянець» посів дру-
гу сходинку у загальнокомандному заліку, от-
римавши від обласного журі не тільки диплом 
ІІ ступеню, а й щиру подяку за суперактив-
ність, вихованість та життєрадісність.

«Таких весельчаків та «приколістів» ми ще не 
бачили. Зичимо успіхів вам у наступних змаган-
нях», – сказала, проводжаючі команду додому, го-
ловний суддя Інна Полив’яна

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.
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ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ІНФОРМУЄ

Працівники районної дитячої бібліотеки та юнацького 
абонементу відділу обслуговування організували та провели для 
малюків дитячого садка «Енергетик» родинне свято, присвячене 
Дню сім’ї та Дню матері «З родини йде в життя людина». Дітки 
вивчили віршики про маму та гарно й  артистично їх декламували. 

Також було представлено вернісаж дитячого малюнка «Родина 
очима дитини». Завершилось наше свято дійством, яке вже стало 
традицію – переглядом мультфільму. Цього разу це був мультик 
«Мама для гіпопотама».

Тетяна РУХЛІНСЬКА, заступник директора по роботі з дітьми РДБ. 

З  РОДИНИ  ЙДЕ  В  ЖИТТЯ  ЛЮДИНА
СВЯТО

Центр «Добре вдома» запро-
шує хлопчиків та дівчаток Дні-

пропетровського району, а також їх батьків, на свято «День 
захисту дітей», яке відбудеться 29 травня о 15 годині за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 66.

На вас чекають веселі клоуни та смачні частування! Прове-
демо цей чудовий день разом із нами!                 Адміністрація.

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТО!

Минають віки, змінюються 
суспільні устрої, потрясають 
світ війни і катаклізми, на зміну 
одним поколінням приходять 
інші – і у кожного свої смаки, 
свої уподобання. А народна 
пісня залишається, через усі по-
невіряння проносить вона свій 
первісний чар, свою нев’янучу 
молодість, бентежить душу. Бо 
вона вічна, як душа народу. 

Міський Палац дітей та юна-
цтва Дніпропетровської місь-
кої ради  провів фольклорний 
фестиваль «Наддніпрянські джерела», з метою збереження фольклорного надбання та сприян-
ня національному вихованню підростаючого покоління.

На фольклорний фестиваль були запрошені: народний ансамбль української пісні «Кодачан-
ка» та дитячий ансамбль «Соняшник» Старокодацького сільського Будинку культури. За вико-
нання фольклорних пісень ансамбль «Кодачанка» та дитячий ансамбль «Соняшник» одержали 
грамоти лауреата міського фольклорного фестивалю «Наддніпрянські джерела» в номінації 
«Народний вокал» – ансамблевий спів». 

У пісні вилилися вся минула доля, весь справжній характер України, пісня й дума становлять 
народну святиню, краще добро українського життя, в ній горить любов до Батьківщини.

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, директор Старокодацького СБК.

ФОЛЬКЛОРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

НАДДНІПРЯНСЬКІ ДЖЕРЕЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у червні місяці 2015 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. Новоолек-
сандрівка, 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 електро-
передач, трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів, відчи-
нених і пошкоджених дверей у них, спроб проникнення до приміщен-
ня з електронним обладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати 
диспетчерську службу Дніпропетровського району електричних 
мереж за телефоном: 373-51-12, або районний відділ міліції.    

 Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.

У травні місяці цьо-
го року вперше за 25 
років помер від сказу 
мешканець м. Дніпро-

петровська Колісніченко Є.П., що підтверджено лабораторними 
дослідженнями лабораторії вірусології та СНІД ДЗ «Український 
центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України».

Тому звертаємось до мешканців нашого району з пересторогою 
бути пильними та бережно відноситися до свого здоров’я. Пам’я-
тайте, лише своєчасна профілактика та адекватне лікування збе-
реже життя вам та вашим улюбленцям.

Якщо вас укусила будь-яка тварина, відразу проведіть місцеву 
обробку рани: поверхню необхідно промити водою з господар-
ським милом, або детергентом, а краї обробити 70 % розчином 
етилового спирту або 5% настойкою йоду. Негайно зверніться до 
лікаря в травмпункт за місцевим проживанням. Тварину, що вку-
сила, необхідно ізолювати та звернутися до лікаря державної уста-
нови ветеринарної медицини, який обслуговує дану територію.   

Володимир ТКАЧЕНКО, начальник управління ветери-
нарної медицини в Дніпропетровському районі.

У Шевчен-
ківській СЗШ 
(директор Тетя-
на Дядюк) про-
йшов тиждень 
психології. Від-
криття відбуло-
ся в понеділок 
на урочистій лі-
нійці. Протягом 
тижня було про-
ведено профо-
рієнтаційні кон-
сультації з учня-

ми старшої школи, виставка художніх робіт учнів 1 класу «Школа 
майбутнього», психологічна гра «Я знаю ...» з учнями 7 класу, заняття 
«Психологічні засади вибору майбутньої професії» та «Як бути толе-
рантним» із учнями середньої школи. Школярі брали активну участь 
в оформленні «Стіни думок», що дала змогу поділитися своїми роз-
думами та побажаннями всім охочим. Педагогічний колектив школи 
не залишився без уваги й ранок розпочинав зі «Стіни настрою».

Серед учнів 8-11 класів була проведена психологічна вікторина 
«Ерудит», переможцями якої стали: І місце – Анна Дядюк (8 клас), 
ІІ місце – Інна Похиль (11 клас), ІІІ місце – Крістіна Дойчанова (10 
клас). Перемогу в груповому конкурсі «Психолог і Я» святкувала 
команда учнів 5 класу, до складу якої входили Вікторія Михаль-
чук, Олександр Нестеренко, Олександр Кравчук, Анастасія Тодо-
рова. Перемогу в інтелектуальному змаганні серед вчителів здобу-
ла Наталія Нікітенко. Хвиля психологічного настрою, що охопила 
школу, гадаємо, залишить важливі висновки та роздуми в пам’яті 
її учасників, що стануть у нагоді на непростому життєвому шляху.

Олена БАХТІНА, практичний психолог Шевченківської СЗШ.  

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ

У СВІТІ ПСИХОЛОГІЇ

ЯК ГАРТУВАВСЯ «ЗОРЯНЕЦЬ»

СПОРТ

ОБЕРЕЖНО, СКАЗ!

Нещодавно в рамках про-
екту «Розвиток та підтримка 
місцевих громад у малих мі-
стах та сільських районах Дні-
пропетровської області», що 
реалізується за 
підтримки Фон-
ду сприяння 
демократії Посольства США 
в Україні в Дніпропетровську 
районну раду завітали пред-
ставники організацій грома-
дянського суспільства та орга-
нів місцевого самоврядування 
зі Львівщини, Тернопільщини, 
м. Івано-Франківська. 

Програма візиту включала 
екскурсію по будівлі район-
ної ради, ознайомчу бесіду 
про Дніпропетровський ра-
йон і круглий стіл з представ-
никами громадських органі-
зацій району.

Гостей зустріла заступник 
голови районної ради Віра 
Джур, яка розповіла про Дні-
пропетровський район і про 

співпрацю громадського сек-
тору та районної ради.

Під час «круглого столу» 
відбулася презентація кра-
щих практик розвитку тери-

торіальних громад району 
в різних напрямах розвитку 
громадянського суспільства. 

Особливу увагу було приді-
лено волонтерському рухові, 
активній підтримці молодіж-
них ініціатив, як на місцево-
му, так і на районному рівні, 
програмам та заходам, на-
правленим на енергоефектив-
ність та енергозбереження, 
що працюють і втілюються 
сьогодні в районі. 

Окремо зупинились на ви-
рішенні питань соціального 
та економічного характеру, 
що сьогодні неможливе без 
активізації представників 
громад на місцях. 

Жваве обговорення викли-
кали питання сьогодення, які 
стоять перед громадським 
сектором України, та інстру-
ментів співпраці НДО з вла-

дою.  
Підсумовуючи, 

Віра Борисівна 
акцентувала увагу гостей на 
важливості підтримки гро-
мадських ініціатив місцевими 
органами влади та подальшій 
співпраці з представниками 
всіх регіонів України. 

Візит завершився. Гості 
залишилися задоволеними 
цікавим спілкуванням та 
презентованими якісними та 
успішними практиками ро-
боти Дніпропетровського ра-
йону. 

Олександр МІТЬКОВ, 
головний спеціаліст відді-
лу соціально-економічного 
розвитку та комунальної 
власності виконавчого апа-
рату районної ради.  

КРУГЛИЙ СТІЛ

РОЗВИТОК  МІСЦЕВИХ  ГРОМАД


