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Нещодавно в Ювілейній початковій 
школі відбулася урочиста лінійка, при-
свячена святу Останнього дзвоника. 

Випускники ЮПШ-2 – учні 4-х кла-
сів – прощалися з рідною школою, яка 
відкрила для них чотири роки назад 
двері в світ знань, 
нових досягнень, 
розваг та перемог. 

Крізь бурхливий 
потік життя діти 
пронесуть із собою 
ласкаву посмішку 
та добрі очі своєї 
першої вчительки, 
яка для несміливих 
колишніх дошкіль-
нят стала другою 
мамою: Олена Ка-
люжна (4-А клас), 
Галина Лесковець (4-Б клас), Юлія Подо-
рожна (4-В), Катерина Гілюк (4-Г клас), 
Світлана Фенько (4-Д клас), Наталія 

Вішневська (4-Є клас). Ці педагоги, му-
дрі й терплячі, навчили маленьких «чо-
мучок» писати, каліграфічно виводячи 
кожну літеру та цифру в зошитах, читати 
й переказувати, відкривати навколишній 
незвіданий світ, урок за уроком гортаючи 

сторінки пізнавальних підручників. 
З вітальним словом від дружньої роди-

ни Ювілейної початкової школи висту-
пила директор закладу Валентина Полу-

панова. Вона привіта-
ла дітлахів зі святом 
Останнього дзвони-
ка, попрощалася з ви-
пускниками та поба-
жала всім дітям гарно 

відпочити під час 
літніх канікул, 
набратися сил та 
позитивних неза-
бутніх вражень.

З музичним 
подарунком для 
учнів та батьків виступили школярі 
з танком «Ромашки». Пролунало му-
зичне вітання від Катерини Гуляєвої 
(1-А клас) та дуету Арсенія (4-Є клас) 
й Ангеліни (7-Г клас) Зінов’євих. А 
випускники школи підготували та 

продемонстрували присутнім незабутній 
танок «Сонце XXI століття».

Останній дзвоник у цьому навчаль-
ному році на подвір’ї школи пролунав 

від Маргарити Демури (1-Б клас) та 
Олександра Петроченка (4-А клас).

Символічним прощанням класних 
керівників 4-х класів зі своїми учнями 
стали випущені в небо кольорові пові-
тряні кульки. 

Маленьким випускничкам зичимо 
успіхів у подальшому здобутті нових 
знань. Усім школярам веселих літніх 
пригод.

 Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне.

ЗІРОЧКИ  ШКІЛЬНОГО  НЕБОСХИЛУ

ОСТАННІЙ ДЗВОНИК

Шановні журналісти газети 
«Дніпровська зоря»! 

Прийміть найщиріші вітання 
з нагоди вашого професійного свята!

Мабуть, немає на землі людини, яка б ніколи 
не читала газет. Друковані видання займають у 
нашому житті чималу роль, виступаючи гідним 
конкурентом телебаченню та Інтернету. Саме 
ви, представники друкованих ЗМІ, інформуєте 
громадян про головне в соціально-економічно-
му, політичному та культурному житті нашої 
держави й рідного краю зокрема, про важливі 
знакові події в усьому світі.

Ми хочемо побажати працівникам пера успіхів 
в їх цікавій праці, нових заміток і статей і, зви-
чайно ж, щастя в житті. 

Нехай не зраджують вас оптимізм і творче 
окрилення в ім’я розквіту рідного Дніпропетров-
ського району та гідного поступу всієї України!
Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови райдержадміністрації. 
Віталій  ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради. 

Шановні журналісти! 
Щиро вітаю вас із професійним святом!

За останній рік журналістика в Україні зазнала змін. Ще 
ніколи вона не була настільки патріотичною. Це відчуваєть-
ся в кожному сюжеті, статті, радіопрограмі та стрічці новин. 

У Дніпропетровській області засоби масової інформації пер-
шими гостро засудили та зупинили спроби сепаратизму. Ви не 
лише знаходились у самому епіцентрі подій, намагаючись під-
готувати для своєї аудиторії об’єктивний матеріал, ви стали для 
населення тими людьми, яким варто й можна вірити. Цей рік 
ви формували громадську думку в інформаційному просторі. 
Ваш патріотизм, любов до своєї країни, підтримка її в скрутну 
хвилину допомагають протистояти пропагандистській машині 
країни-агресора. Ваші матеріали розкривають нагальні пробле-
ми сьогодення. Багато з вас стали волонтерами. Тисячі жителів 
Дніпропетровщини підтримали ваш волонтерський рух. Ризи-
куючи життям, ви раз за разом поверталися в зону АТО, знаючи, 
що допомога так необхідна нашим героям.

Дякую кожному за вашу роботу. Нехай у нашій країні бу-
дуть тільки гарні новини. Миру й добра всім.

Валентин РЕЗНІЧЕНКО, голова облдержадміністрації. 

Шановні колеги! 
Щиро вітаю вас із професійним святом – 

Днем журналіста!
Журналістика – це не просто покликання, це талант 

бачити суть події, відрізняти істину від неправди. Ця 
професія спонукає бути небайдужими. Переконаний, 
що журналісти нашого краю є саме такими – небай-
дужими та відданими обраній справі людьми.

Сьогодні ніхто не буде заперечувати, що 
представникам засобів масової інформації не-
легко виконувати свої обов’язки. Так склалося, 
що журналісти не лише відповідають викликам 
часу, а й кожним своїм матеріалом доводять: 
їхнє слово варте поваги та довіри.

У цей святковий день бажаю всім колегам міцно-
го здоров’я, натхнення, миру, наснаги та благопо-
луччя. Хай ваше журналістське слово завжди буде 
чесним і переконливим, а нові проекти приносять 
успіх, визнання, бажання творити знову й знову.

Олексій КОВАЛЬЧУК, голова Правління 
Дніпропетровської обласної організації НСЖУ.

ДОБРЕ ВДОМА

ДИТЯЧІ ПОСМІШКИ – 
ЯСКРАВІШІ ЗА СОНЦЕ

Діти – наш найдорожчий скарб 
та наше майбутнє. Саме тому пі-
клування про юне, підростаюче по-
коління – чи не найголовніша спра-
ва в житті дорослих. 

Цей вислів безпосередньо стосуєть-
ся Центру соціальної підтримки дітей 
та сімей «Добре вдома», який в грудні 
минулого року відкрив свої обійми для 
дітей та сімей, які потрапили в складні 
життєві обставини. Адже тут дітки зна-
ходять захист і підтримку з боку тур-
ботливих вихователів та дос-
відчених фахівців, а батькам 
допомагають зрозуміти, що не-
має нічого кращого в житті, аніж джерело безмежної 
любові рідної дитини. Мета Центру – зберегти ро-
дину для дитини, саме під цим де-
візом натхненно працює колектив 
Центру соціальної підтримки дітей 
та сімей «Добре вдома».

З нагоди Міжнародного дня 
захисту дітей у Центрі відбулося 
яскраве та насичене свято, спов-
нене веселих розваг та приєм-
них сюрпризів для малечі, взяти 
участь в якому мали змогу не 
тільки вихованці закладу, а й усі 
бажаючі дітки. 

Відкрила урочистий захід Віра 
Джур, заступник голови райра-
ди: «Щороку відзначається Між-
народний день захисту дітей – 
прекрасне свято радості та одвіч-
ної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. 
Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свій рідний 
край. У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо відповіда-
ти ми, дорослі, тому турбота про дітей, захист їхніх прав повинен стати одним 
із найголовніших наших обов’язків». Віра Борисівна побажала дітям радості, а 
Центру, який виконує таку важливу функцію допомоги та порятунку сімей, все-
ляє надію дітей на щасливе дитинство, процвітання.

Поздоровила дітей зі святом начальник служби у справах дітей Дніпропетров-
ської райдержадміністрації Оксана Краснощок, побажавши яскравих вражень та 
теплого літа. 

Організатори потурбувалися про веселе дозвілля дітвори в цей святковий 

день. Діток розважали аніматори та клоуни в 
яскравих костюмах. Присутня малеча залюб-
ки брала участь у конкурсах та вікторинах, 
за що отримувала заслужені призи. 

Олена Гуржій, директор Центру соціаль-
ної підтримки дітей та сімей «Добре вдома», 
зауважила: «Ми перш за все, хочемо привер-
нути увагу до дітей та сімей нашого району, 
щоб діти, які потрапили в складні життєві 
обставини відчули турботу про себе. Потріб-
но створювати умови для укріплення сім’ї, 
де дитина буде в люблячому оточенні».
Відтак, вихованці Центру «Добре вдома» 

підготували до Дня захисту дітей власні ви-
ступи: співали, тан-
цювали, декламува-
ли вірші.

Також на урочисто-
стях були присутні випускники 
з Малого групового будиночку 
«Мій дім»: Олександр Ломач, 
Володимир Ламза, Катерина 
Юнкевич, Іван Тришин, Альона 
Тришина. Дітям, які закінчили 
школу й відправляються в до-
росле життя, були вручені пода-
рунки від районної ради, Підго-
родненської міської ради, Пред-
ставництва благодійної органі-
зації «Надія і житло для дітей» 
в Україні, БФ «Солідарність», 
громадської організації «Сім’я, 
здоров’я, духовне відродження», 
волонтерів Центру. 

З вітаннями до випускників звернувся директор будиночку Олександр Дя-
дюсь: «У цей чудовий день я хочу від усього серця привітати вас із закінченням 
школи. Ви пройшли надзвичайно важливий етап, і сьогодні символічно проща-
єтеся з безтурботним життям. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття про-
фесії, побудова власної сім’ї. Вірю, що по дорозі життя ви пройдете достойно. Ви 
– майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою стане Україна. Бажаю 
вам побільше оптимізму, натхнення та наполегливості».

Присутні на святі дітлахи сяяли щасливими посмішками. Нехай це почуття ра-
дості завжди супроводжує їх у житті, адже кожен маленький громадянин країни 
заслуговує на право рости в люблячій родині. Побажаємо щастя та вквітчаної долі.

Таміла ЖОРНЯК, сел Ювілейне. Фото автора.
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БЮДЖЕТ ВИКОНАНО

Шановні мешканці
Дніпропетровського 

району!
На веб-сайті Дніпропе-

тровської районної держав-
ної адміністрації розміще-
ний список фондів доку-
ментів постійного строку 
зберігання, які знаходяться 
на державному зберіганні 
в архівному відділі райдер-
жадміністрації. 

Оксана ПЛОСКА,
начальник архівного відді-
лу райдержадміністрації. 

Дніпропетровська ра-
йонна виконавча дирекція 
Дніпропетровського об-
ласного відділення Фонду 
соціального страхування з 
тимчасової втрати працез-
датності (далі – Дніпропе-
тровська РВД) інформує 
про надходження та вико-
ристання коштів Фонду 
соціального страхування з 
тимчасової втрати працез-
датності (далі – Фонд, ФСС 
з ТВП) в І-му кварталі 2015 
року за напрямками фінан-

сування і вимогами, передбаченими Законом України 
від  23.09.1999р. №1105-ХІV «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випад-
ку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності»   в  редакції  Закону 
України  від 28.12.2014р.  №77-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо реформування 
загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання та легалізації фонду оплати праці».

Головним  завданням Дніпропетровської РВД було і залиша-
ється своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, 
установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог за-
страхованим у ФСС з ТВП особам, яке необхідно проводити 
протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальни-
ками заяви – розрахунку до органу Фонду. Відповідний поря-
док фінансування, що  затверджений постановою правління 
Фонду від 22.12.2010 р. № 26,  виконується робочими органами 
обласного відділення Фонду,  фінансування на виплати допо-
мог проведено у терміни передбачені законодавством.

Протягом звітного періоду зобов’язання Фонду перед стра-
хувальниками зменшилися на 398,6 тис.грн (з 3441,3 тис.грн 
до 3042,7 тис.грн), або на 11,6%, що свідчить про покращення в 

звітному періоді ситуації з проходженням коштів через 
Головне управління Державної казначейської служби 
України в Дніпропетровській області. На поточну дату 

ці платежі проходять протягом 3-х робочих днів при встанов-
леному законодавством 10-денному терміні. Тобто, затримки 
у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть ста-
тися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) 
фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За І-й квартал 2015 року надходження (доходи) бюджету 
Дніпропетровської РВД склали 10,3 тис.грн (42,9% до пла-
ну – через мораторій на проведення планових перевірок), а 
витратна частина – 9435,7 тис.грн, що по відношенню до за-
планованого рівня складає 118,3%.   

У цілому доходна та витратна частини за окремими на-
прямками, передбаченими законодавством, по Дніпропе-
тровській РВД за І-й квартал 2015 року склали (тис. грн):

Найбільшу питому вагу у загальних витратах склада-

ють виплати на допомоги – 9296,8 тис. грн (або 98,5%), а 
серед них – виплати по вагітності та пологах  (4657,6 тис. 
грн), що складає 49,4% до загальних витрат (9435,7 тис. 
грн) та 50,1%  до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 
за І-й квартал 2015 року використано 4590,8 тис. грн (на 
912,8 тис. грн більше, ніж за І-й квартал 2014 року), що 
обумовлено зростанням у звітному періоді середньоден-
ного розміру допомоги на 51,71 грн. 

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог 
в сумі 48,4 тис.грн, що на 17,6 тис.грн більше, ніж за І-й 
квартал 2014 року. Сталось це в зв’язку збільшення (на 8) 
кількості таких випадків (з 14-ти до 22-ти) при незмінно-
му розмірі допомоги (2200 грн).

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпе-
чення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються 
з тимчасово окупованої території України та районів прове-
дення антитерористичної операції», затвердженого постано-
вою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014р. №37, в поточному 
році в Дніпропетровську РВД звернулися 5 осіб, які перемі-
щені з Донецької та Луганської областей. На поточну дату 
таким особам виплачено допомог на загальну суму 92,7 тис.
грн, в тому числі: по вагітності та пологах – 90,5 тис.грн, на 
поховання – 2,2 тис.грн. 

До реабілітаційних відділень санаторіїв в звітному пе-
ріоді безкоштовно видано КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ 
«ДОР» 13 путівок.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
01.03.2014р. №65 «Про економію державних коштів та недо-
пущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу 
заходів на утримання виконавчих дирекцій обласного відділен-
ня  Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Орга-
нізаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 
84,3%, економія склала 24,4 тис.грн.

Л.М.СОКОЛОВА, директор Дніпропетровської 
районної виконавчої дирекції Дніпропетровського 
обласного відділення Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності.

Показники виконання бюджету План Факт % вико-
нання

1 2 3 4
ДОХОДИ (тис. грн) усього, в тому числі: 24,0 10,3 42,9
надходження від часткової сплати вартості за 
путівки на санкурлікування 0 0 -

інші надходження 24,0 10,3 42,9
ВИТРАТИ (тис .грн) усього, в тому числі: 7979,0 9435,7 118,3
на виплату допомог, усього 7817,0 9296,8 118,9
з них:
- по тимчасовій непрацездатності 4251,0 4590,8 108,0
- по вагітності та пологах 3535,0 4657,6 131,8
- на поховання 31,0 48,4 156,1
організаційно-управлінські заходи 155,0 130,6 84,3
витрати по виконанню обов’язків стра-
ховика 1,0 0,4 40,0
витрати на виплату допомоги громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

6,0 7,9 131,7

СОЦСТРАХ ІНФОРМУЄ

27 травня 2015 року  відбулося пленарне засі-
дання 39 сесії районної ради, яке провів голова 
районної ради Віталій Жеганський. 

Перед початком розгляду питань порядку 
денного Віталій Володимирович проінформу-
вав про відповіді, які надійшли до районної 
ради від Міністерства фінансів на Звернення 
від депутатів райради; про роботу, проведену 
в районі в рамках реалізації Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» і про участь представників органів 
місцевого самоврядування району в тематич-
них заходах з цього напрямку. 

Також Віталій Володимиро-
вич надав інформацію стосовно 
питання, піднятого депутатом 
районної ради Білою Ніною Пав-
лівною на 37 сесії про виділення 
приміщення під медамбулаторію сел. Ювілей-
не за адресою: сел. Ювілейне, вул. Фрунзе, 3.

Голова районної ради подякував головам 
Ювілейної та Кіровської селищних, Волоської, 
Новоолександрівської, Степнянської, Степо-
вої, Партизанської сільських рад за 
співпрацю та особисто депутату ра-
йонної ради В’ячеславу Лінському за 
участь у фінальних змаганнях серед 
депутатів рад всіх рівнів з міні-фут-
болу, настільного тенісу, шашок і ша-
хів, які відбулися 22 травня у м. Дні-
пропетровську, і в яких наша команда 
зайняла 4 місце.

Старійшині депутатського кор-
пусу – Василю Павловичу Ємцю 
Віталій Жеганський та Віра Джур 
вручили посвідчення, стрічку і знак 
«Почесний громадянин Дніпропе-
тровського району».

На сесії депутати районної ради за-
твердили звіт про виконання район-
ного бюджету за І квартал 2015 року.

З питань фінансового блоку доповідала на-
чальник фінансового управління райдержад-
міністрації Наталія Левчук.

У своїй доповіді Наталія Григорівна, зокре-
ма, зазначила:

- За І квартал 2015 року до зведеного бюдже-
ту району надійшло 102,2 млн грн  доходів, 
що становить 122,3 % до уточнених планових 
показників місцевих органів влади. Це на 46,2 
млн грн більше в порівнянні з відповідним пе-
ріодом 2014 року.

Уточнений план по власних доходах загаль-
ного фонду районом виконано на 175,4%, до 
бюджету надійшло 45,0 млн грн  доходів, це на 
11,2 млн грн або на 33,2% більше в порівнянні з 
І кварталом 2014 року.

Не забезпечено виконання квартальних пла-
нових показників власних доходів загального 
фонду 3 місцевими бюджетами, а саме: бюдже-
тами Любимівської (73,4%), Орджонікідзевської 
(94,4%), Партизанської (95,5%) сільських рад. 

За звітний період до бюджету району на-
дійшло податку на доходи фізичних осіб в об-
сязі 20,1 млн грн, що складає 159,1 % до уточне-
них планових показників І кварталу поточного 
року. 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакци-
зних товарів – це новий податок для місцевих 
бюджетів нашого рівня і він надходить до сіль-
ських, селищних та міського бюджетів. Пла-
нові показники І кварталу 2015 року виконано 
на 1389,5%, при плані 517,1 тис. грн, надійшло 
податку до місцевих бюджетів району в обсязі 
7,2 млн грн.

В поточному році замість плати за землю до 
місцевих бюджетів нижчого рівня надходить 
земельний податок та орендна плата з юридич-

них та фізичних осіб. При плані 6,6 млн грн 
до місцевих бюджетів надійшло 8,0 млн грн 
зазначених доходів або 122,0 %. Не виконано 
планові показники лише Партизанською та 
Степовою сільськими радами.

З 2015 року до загального фонду місцевих 
бюджетів нижчого рівня надходять єдиний по-
даток та екологічний податок. 

При плані 3,7 млн грн до місцевих бюдже-
тів надійшло 7,3 млн грн єдиного податку, 
що становить 199,5% до планових показників 
звітного періоду та на 3,5 млн грн або на 91,1 
% більше проти І кварталу 2014 року. Не вико-

нано планові показники лише Балівською та 
Горьківською сільськими радами.

При плані 0,7 млн грн до місцевих бюджетів 
надійшло 0,2 млн грн екологічного податку, 
що становить 33,3% до планових показників 

звітного періоду та на 0,6 млн грн або на 69,2 
% менше проти І кварталу 2014 року. Не вико-
нано планові показники зазначеного податку 
Підгородненською міською, Любимівською, 
Миколаївською, Новоолександрівською, Олек-
сандрівською, Орджонікідзевською та Степ-
нянською сільськими радами.

Планові показники власних доходів спеці-
ального фонду місцевих бюджетів за І квартал 
2015 року виконано на 100,8 %, при плані 1133,5 
тис. грн отримано 1142,0 тис. грн доходів.

Станом на 01 квітня 2015 року загальна сума 
податкового боргу по платежах до бюджетів 
усіх рівнів склала 17,9 млн грн, в тому числі до 
місцевих бюджетів району – 2,8 млн грн (або 
15,6% від загальної суми недоїмки). В порів-
нянні з початком року загальна сума податко-
вого боргу збільшилася на 1,7 млн грн, в тому 
числі до місцевих бюджетів району – на 0,6 
млн грн. 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі 
боргу до місцевих бюджетів складає борг по 
землі – 1,7 млн грн, по податку на доходи фі-
зичних осіб – 0,8 млн грн, єдиному податку – 
0,3 млн грн. У порівнянні з початком року борг 
по землі збільшився на 0,4 млн грн, по податку 
на доходи фізичних осіб – на 0,1 млн грн, по 
єдиному податку – на 0,1 млн грн.

Станом на 01 квітня 2015 року загальна 
сума переплат податків і зборів по Дніпропе-
тровському району склала 33,9 млн грн, тому 
числі до місцевих бюджетів району – 5,1 млн 
грн (або 15% від загальної суми переплат). В 
порівнянні з початком року загальна сума пе-
реплат податків і зборів збільшилася на 18,4 
млн грн, в тому числі до місцевих бюджетів 
району – на 44,6 тис. грн. 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі 
переплат до місцевих бюджетів складає пере-

плата по землі – 2,1 млн грн, по рентній платі 
за користування надрами – 1,1 млн грн, по єди-
ному податку – 1,2 млн грн, по податку на дохо-
ди фізичних осіб – 0,5 млн грн. У порівнянні з 
початком року переплата по землі збільшилася 
на 0,2 млн грн, по податку на доходи фізичних 
осіб – на 0,1 млн грн, по єдиному податку – на 
0,1 млн грн. Переплата по ренті за користуван-
ня надрами зменшилася на 0,3 млн грн.

Районним бюджетом дохідна частина за 
2014 рік виконана на 111,1%, в тому числі по 
власних доходах – на 159,8%, по міжбюджет-
них трансфертах – на 99,4%. 

Районним бюджетом в повному обсязі пере-
раховано місцевим бюджетам нижчого рівня 
іншу додаткову дотацію на утримання закла-
дів соціально-культурної сфери.

В І кварталі поточного року касові видатки 
загального та спеціального фондів зведеного 
бюджету району склали 71,4 млн грн.

На соціально-захищені статті бюджету 
направлено асигнувань в сумі 61,5 млн грн, 
в тому числі на заробітну плату з нарахуван-
нями – 27,9 млн грн, на медикаменти – 0,5 
млн грн, на харчування – 2,2 млн грн, на 
енергоносії – 7,7 млн грн, поточні трансфер-
ти населенню – 23,2 млн грн.

Потреба в коштах на заробітну плату з на-
рахуваннями, на медикаменти, харчування, 
енергоносії повністю забезпечена.

На видатки галузей виробничої сфери та 
капітальні видатки всіма бюджетами району 
направлено 2,9 млн грн, з них на благоустрій 
населених пунктів – 1,9 млн грн, на охорону 
та раціональне використання земель, при-

родних та водних ресурсів – 0,5 млн грн.
Фінансування видатків проводилося з ура-

хуванням пропозицій, наданих головними 
розпорядниками коштів, забезпечувалося пер-
шочергове та у повному обсязі фінансування 
соціально захищених видатків і насамперед 
заробітної плати та енергоносіїв.

Видаткова частина районного бюджету в 
І кварталі 2015 року профінансована на суму 
57,2 млн грн (загальний фонд – 56,7 млн грн, 
спеціальний фонд – 0,5 млн грн), що складає 
80,0% від зведеного бюджету району.

Аналіз стану заборгованостей зведеного бю-
джету району на кінець звітного періоду пока-
зує, що кредиторська заборгованість в цілому 
по району в порівнянні з початком року змен-
шилася на 2,6 млн грн і складає 10,9 млн грн, 
з якої кредиторська заборгованість загального 
фонду зведеного бюджету району (без заробіт-
ної плати з нарахуваннями, термін сплати якої 
не настав) склала 3,9 млн грн, кредиторська за-
боргованість спеціального фонду – 7,0 млн грн. 

Найбільшу заборгованість місцеві бюджети 
мають по галузях: «Освіта»,  «Житлово-кому-
нальне господарство», «Будівництво», «До-
рожнє господарство».

Основна причина виникнення заборговано-
сті – несвоєчасність оформлення актів звірян-
ня заборгованості за отримані товари та послу-
ги розпорядниками коштів всіх рівнів. 

Станом на 01.04.2015 року всіма бюджетами 
району накопичено залишків коштів на загаль-
ну суму 97,0 млн грн, це на 22,8 млн грн більше 
ніж на початок року. Найбільші залишки ма-
ють Ювілейна селищна, Любимівська та Но-
воолександрівська сільські, Підгородненська 
міська, Кіровська селищна, Чумаківська та 
Горьківська сільські ради. 

У співдоповіді від постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету і 
фінансів Володимир Кононов зазначив, що І 
квартал 2015 року, як і минулий 2014 рік, був 
позитивним для виконання бюджету нашо-
го району і цифри говорять самі за себе, адже 
план за власними доходами районом виконано 
на 175,4 відсотка, в тому числі районним бю-
джетом – на 159,8 відсотків.

Зміни, що були внесені в грудні 2014 року до 
Податкового та Бюджетного кодексів України, 
дозволили місцевим бюджетам району нако-
пичити значний обсяг фінансового ресурсу, 
який забезпечить не тільки поточне проведен-

ня видатків, а й проведення видатків 
розвитку району. 

Тобто, незважаючи на складний еко-
номічний стан в країні, наш район со-
ціально стабільний і продовжує розви-

ватися.
Депутати районної ради внесли зміни та до-

повнення до заходів на 2015 рік по реалізації 
завдань Комплексної Програми соціального 
захисту населення – 45 тис. грн; Програми роз-
витку місцевого самоврядування - 130 тис.грн.; 
«Здоров’я населення  Дніпропетровського райо-
ну» – 622 тис. грн; розвитку цивільного захи-
сту в Дніпропетровському районі – 35 тис. грн; 
створення і ведення містобудівного кадастру 
Дніпропетровського району – 287,532 тис. грн.

Затвердили на 2015 рік штатний розпис, 
кількість змін, вартість путівки та харчування 
у дитячому закладі оздоровлення та відпочин-
ку «Ювілейний».

Утворили депутатську групу Української 
політичної партії «Соціалісти» при районній 
раді (керівник – Вадим Кобиляцький).

З профільних питань, які виносилися на роз-
гляд сесії доповіли голови постійних комісій 
Віра Підодвірна, Олег Соломоненко, Володи-
мир Мартинець та заступник голови постійної 
комісії з питань агропромислового комплексу 
Костянтин Купріянов. 

Заступник голови районної ради Віра Джур 
презентувала депутатському корпусу 2 проек-
ти, направлених районною радою на конкурс 
«Підтримка політики регіонального розвитку 
в Україні».

У ході реалізації проекту «Впроваджен-
ня альтернативної енергетики у соціальних 
об’єктах Дніпропетровського району шляхом 
встановлення пілетних котлів» планується 
досягнення наступних цілей: заміна газових 
котлів в 4 школах Дніпропетровського району 
на пілетні, а саме: в Кіровській СЗШ, Чума-
ківській СЗШ, Новоолександрівській СЗШ та 
Олександрівській СЗШ; зменшення спожи-
вання природного газу на 581 тис. куб. м за 
опалювальний сезон; економія бюджетних 
коштів за опалювальний сезон понад 2,5 млн 
грн; інвестування в альтернативну енергетику 
від Дніпроптеровського району шляхом заку-
півлі пілет у вітчизняного виробника – понад 
1,7 млн грн на рік.

У ході реалізації проекту «Створення ко-
зацького туристичного центру в с. Старі Ко-
даки на базі Старокодацького парку» будуть 
досягнуті наступні цілі: створення бази для 
проведення туристичних маршрутів Дніпро-
петровщини; створення додаткових робочих 
місць для мешканців с. Старі Кодаки та с. Дні-
прове; створення козацького туристичного 
центру в с. Старі Кодаки на базі Старокода-
цького парку.

В обговоренні питань порядку денного сесії 
активну участь приймали депутати районної 
ради Сергій Хмара, Володимир Кононов, Ва-
дим Кобиляцький.

З усіх питань, внесених до порядку денного 
сесії, прийняті відповідні рішення.

СЕСІЯ
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ЩЕ ОДИН КРОК ДО УСПІХУ

Якось непомітно підійшов до завершення ще один 
навчальний рік, який додав Центру еколого-натура-
лістичної творчості учнівської молоді (ЦЕНТУМ) 
Дніпропетровського району ще декілька «цінних ек-
земплярів» і в без того повну скарбничку успіхів і 
досягнень. Цей 25-й за рахунком рік (особливо його 
друге півріччя) став для закладу найбільш успішним 
і приніс педагогам та гуртківцям нові перемоги в 
обласних та всеукраїнських змаганнях і конкурсах. 
Але не будемо забігати наперед і розповімо про все 
по порядку.    

Почнемо з того, що вперше за багато років колек-
тив екологічної просвіти Дніпропетровського райо-
ну, успішно пройшовши зональний відбір, вийшов 
у фінал обласного етапу Всеукраїнського конкур-
су «Земля – наш спільний дім», який в цьому році 
проходив під девізом «Усе життя у тій краплині – то 
ж бережи її, дитино!». Цим колективом стала агіт-
бригада «Дніпряни», створена з учнів гуртка «Юні 
друзі природи» (керівник Аулова О. А.), що працює 
на базі Центру еколого-натуралістичної творчості. 
22 квітня, у Всесвітній День Землі, на сцені міського 
Палацу дітей і юнацтва «Дніпряни» показали свою 
яскраву й змістовну виставу. До речі, цей нещодав-
но створений колектив став одним із семи найкра-
щих колективів області, вибраних суворим журі 
з 36 агітбригад! Виступ де-
бютантів ознаменувався вру-
ченням престижної нагороди 
–  «Ніка». 

Естафету «Дніпрян» швид-
ко підхопили інші вихованці Центру, які привезли 
з обласних змагань юннатів «Знаю, вмію, дію» аж 5 
нагород. Так, у секції екології учениця 10 класу Пар-
тизанської СЗШ Кристина Маховська посіла пере-
можне І місце. В секціях овочівництва і лісівництва 
та дендрології перемога дісталась ученицям 10 класу 
Кіровської СЗШ Марії Грек та Риммі Юнусовій. А 
учениця Чумаківської СШ Ангеліна Олійник стала 
другою в змаганнях у секції садівництва. Почесне ІІІ 
місце в секції зоології зайняв учень 8 класу Парти-
занської СЗШ Сергій Клименко. 

Ще більш успішною для юннатів ЦЕНТУМу стала 
участь у захисті науково-дослідницьких робіт облас-
ної заочної хіміко-біологічної школи. Вони майже 
не залишили вільних місць на почесному п’єдесталі  
для інших учасників змагань, результати яких ми 
приводимо нижче. 

Секція агрономії: І місце – Олексій Акастьолов, 
учень 10 класу Партизанської СЗШ; ІІІ місце – Майя 
Щогла, учениця 11 класу Кіровської СЗШ. 

Секція сучасних біотехнологій: І місце – Олександр 
Кінебас, учень 11 класу Горянівської СЗШ; Віктор Муд-
жирі, учень 11 класу Новоолександрівської СЗШ.

Секція ветеринарії та зоотехнії: ІІ місце – Микола 
Перистий, учень 10 класу Горянівської СЗШ, ІІІ місце 
– Віталій Перистий, учень 11 класу Горянівської СЗШ.

Секція екології: ІІ місце – Аліна Пономаренко, уче-
ниця 10 класу Горянівської СЗШ; ІІІ місце – Кристина 
Маховська, учениця 10 класу Партизанської СЗШ.

Секція фітодизайну: ІІ місце – Юлія Лаврюк, 
учениця 11 класу Кіровської СЗШ. Крім того, ви-

хованці Центру – Ірина Герасюк, учениця 11 класу 
Ювілейної СЗШ-1 та Дар’я Ольхова, учениця 11 кла-
су Олександрівської СЗШ отримали грамоти за ак-
тивну участь. 

Успіх чекав на юннатів районного Центру не тіль-
ки на обласному, але й на всеукраїнському рівні. Так, 
вихованка гуртка «Дослідник довкілля», учениця 8 
класу Олександрівської СШ Вікторія Шевченко на 
Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціо-
налізаторських проектів еколого-натуралістичного 
напряму для учнів 7-9 класів, виборола почесне ІІ 
місце в секції «Біологія та хімія». Цей захід проходив 
із 20 по 22 травня в Національному еколого-натура-

лістичному центрі дітей та юнацтва в місті Київ. А 
25 травня в конференц-залі Дніпропетровської об-
лдержадміністрації, за участю губернатора Вален-
тина Резніченка, відбулося урочисте нагородження 
переможців обласного конкурсу «Обдаровані діти − 
надія України». Одним із п’яти переможців конкурсу 
в еколого-натуралістичному напрямку став вихова-
нець ЦЕНТУМу Олексій Акастьолов, учень 10 класу 
Партизанської СШ. Нагороду отримала й методист 
закладу Людмила  Синичич.

Але, все ж таки, головне – не перемога, а участь. У 
справедливості цього олімпійського девізу вкотре пе-
реконались і учні, і педагоги Центру, які з 4 по 7 трав-
ня взяли участь у роботі обласної комплексної дитя-
чої еколого-краєзнавчої експедиції та наради-навчан-
ня для педагогів позашкільних еколого-натуралістич-
них закладів освіти Дніпропетровської області на базі 
Канівського природного заповідника. Учасники екс-
педиції – учні Олексій Акастьолов, Ганна Пилипенко 
та керівники гуртків Ірина Алексєєва та Дмитро Ган-
жа – не тільки ознайомилися з основними напрямами 
діяльності одного із найстаріших природних заповід-
ників в Україні, але й відвідали ще цілий ряд пам’ят-
них місць – таких, як Шевченківський національний 
заповідник, музей Т. Г. Шевченка, музей природи, 
що знаходиться у меморіальному будинку академіка 
М.Ф. Біляшівського. Багато вражень залишило відві-
дання музею декоративно-прикладного мистецтва й 
музею військової техніки, історичного музею міста 
Канева та Успенського собору, де в 1861 році відбулася 
панахида за великим Кобзарем. 

За результатами Всеукраїнської учнівської кам-
панії «Вишнева Україна» (у рамках міжнародного 
проекту GLOBE) Валерія Пархоменка, учня 8 класу 
Кіровської СЗШ-2, нагороджено грамотою Націо-
нального еколого-натуралістичного центру учнів-
ської молоді.

А напередодні останнього дзвоника стало відо-
мо, що Анастасія Кривошия, учениця 8 класу Олек-
сандрівської СЗШ, вихованка гуртка «Дослідник 
довкілля» завоювала І місце на фінальному етапі 
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 
натураліста-2015» у номінації «слайдфільм».

Дуже скоро географія подорожей вихованців Цен-
тру розшириться аж до західних кордонів нашої краї-
ни. З 16 по 19 червня юні екологи ЦЕНТУМу в складі 
Кристини Маховської, Ганни Пилипенко, та Миколи 
Перістого будуть представляти Дніпропетровську 
область на ІХ Всеукраїнському експедиційно-польо-
вому зборі команд юних екологів, що буде проходи-
ти у Львівській області на території національного 
природного парку «Сколівські Бескиди». Це почесне 
право юннати вибороли за результатами суворого 
конкурсного відбору. 

Позитивний імідж закладу на всеукраїнському 
рівні підтримують не тільки гуртківці, а й їх керів-
ники. Це наочно показала Всеукраїнська заочна ви-
ставка видавничої продукції з питань позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напрямку, де педа-

гоги Центру гідно предста-
вили свій заклад аж в трьох 
розділах. У розділі «Позаш-
кільний навчальний заклад і 
регіон: енергія взаємодії» ме-

тодистом Центру Людмилою Синичич була представ-
лена робота «Методичні рекомендації з організації 
науково-дослідницької та пошукової діяльності обда-
рованих учнів у навчальних класах», яка зайняла ІІ 
місце. ІІІ місце в розділі «Інновації в формуванні фа-
хових компетенцій педагогів» отримала робота Оль-
ги Сидоренко «Форми і методи роботи в формуванні 
гармонійної особистості дитини з урахуванням ін-
дивідуальних особливостей розвитку». Теж почесне 
ІІІ місце (розділ «Реклама досягнень позашкільних 
навчальних закладів») отримав і весь педагогічний 
колектив ЦЕНТУМу, який представив на виставку 
свої яскраві і, в той же час, інформативні рекламні 
плакати, листівки та буклети під назвою «Крок за 
кроком – 25 років», які вони підготували до ювілею 
свого закладу. 

У навчальному році, що завершується, вихованці 
й педагоги Центру під керівництвом досвідченого 
педагога, директора Івана Боярчука, яскраво про-
демонстрували успіхи своєї праці. І зупинятися на 
досягнутому колектив не збирається. Попереду ще 
багато нових кроків – цікавих проектів, планів, ам-
бітних цілей і мрій, які обов’язково повинні здійсни-
тися. Треба тільки вірити в дітей, любити свою робо-
ту й впевнено втілювати задумане в життя.  

Олена АУЛОВА, 
керівник гуртка ЦЕНТУМу.

На фото: серед призерів Всеукраїнського конкурсу 
винахідницьких та раціоналізаторських проектів, що 
проходив у м. Києві – Вікторія Шевченко, учениця 8 
класу Олександрівської СШ (другий ряд, у центрі). 

Днями в залі засідань Дніпропетровської районної ради відбулося традиційне 
свято обдарованих дітей Дніпропетровського району «Обдаровані діти – надія 
України – 2015».

Гордість за талановитих дітей прийшли розділити заступник голови районної 
ради Віра Джур, начальник відділу освіти Віктор Рожеченко, директори та вчителі 
навчальних закладів, батьки. На свято були запрошені переможці та призери об-
ласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, конкур-
су науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, інших інтелектуальних та 
культурно-мистецьких конкурсів.

Віра Борисівна привітала дітей 
та подякувала батькам, вчителям 
за їх безмежну працю, за те, що 
створюють умови для їхнього гармо-
нійного розвитку: атмосферу любові, 
довіри, уваги до потреб та інтересів ді-
тей. Адже обдаровані діти не просто но-
сії таланту, це наше майбутнє. Начальник відді-
лу освіти особливу вдячність висловив вчите-
лям району за високу професійну майстерність, 
творчий пошук, плідну роботу з обдарованою 
учнівською молоддю.

Дипломами департаменту освіти і науки Дні-
пропетровської ОДА та грошовими преміями 
нагороджені призери обласного етапу Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад із базових дисциплін: 
Єгор Поливанов та Анастасія Лелека (Олексан-
дрівська СШ), Олександра Панфілова (Підгород-
ненська СШ-3), Крістіна Маховська та Олексій 
Акастьолов (Партизанська СШ), Маргарита Ко-
жемяк (Волоська СШ), Сергій Євладенко (Горь-
ківський НВК), Орина Шульга, Вікторія Шев-
ченко та Анастасія Васюкова (Олександрівська СШ), Антоніна Кушнір та Андрій 
Скрипник (Ювілейна СШ-1), Анастасія Цюрик (Підгородненська СЗШ-2).

Грамотами та грошовими преміями відділу освіти нагороджені призери Всеукра-
їнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2015 році Малої академії 
наук України в ІІ (обласному) етапі: Анастасія Жуковська, Дмитро Качина та Віталі-
на Кузнецова (Олександрівська СШ), Дарія Конох та Анастасія Бурлака (Миколаїв-
ська СШ-1), Віктор Муджирі та Ольга Глушко (Новоолександрівська СШ), Крістіна 
Маховська та Олексій Акастьолов (Партизанська СШ), Антоніна Кушнір та Ірина 
Герасюк (Ювілейна СШ-1), Тетяна Логвінова (Підгородненська СЗШ-2).

Грамотами та преміями відділу освіти  нагороджені учні – переможці фіналь-
ного етапу V Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка Анна Дядюк (Шевченківська СШ) та Ілона Семенюк (Парти-
занська СШ) та призер Всеукраїнської виставки конкурсу декоративно-ужит-
кового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» Анна Катамадзе 
(Сурсько-Литовська СШ, гурток «Олівець», Будинок дитячої творчості).

Славна Дніпропетровщина юними талантами й це завдяки тому, що працюють тут 
висококваліфіковані, ерудовані педагоги – люди, які є інтелектом нації. Грамотами 
Дніпропетровської райдержадміністрації, райради та відділу освіти були нагороджені 
вчителі: Шеремет Т.М. та Ходакова А.А.(Олександрівська СШ), Бабенко Н.В. (Під-

городненська СЗШ-3), Демченко 
Т.І. (Ювілейна СШ-1), Михайлен-
ко Н.А. (Підгородненська СШ-2), 
Сидоренко О.М. та Невесела Н.Г. 

(Партизанська СШ), Ткачева Н.М., Тяско О.С. 
та Слєпцов Ю.В. (Волоська СШ), Брусенцова 
О.А. (Горьківський НВК), Паламарчук Н.В. 

(Шевченківська СШ), Гонсіровська І.В. (Новоолександрівська СШ), Семенова С.І. 
(Сурсько-Литовська СШ), Синичич Л.І. та Дем’янова О.В. (ЦЕНТУМ).

Свято закінчилося, та попереду нові відкриття й здійснення мрій. Обдаровані 
діти – це той ресурс, з якого створюється інтелектуальна еліта держави. Їм від-
кривати всесвітні таємниці, сягати нових вершин, розбудовувати рідну країну. 
Їм бути господарями на українській землі. Їм належить майбутнє. 

Відділ освіти висловлює слова вдячності директорові Ювілейної СШ-1 Голен-
дяєвій С.В., Підгородненської СШ-4 Драган В.А., Миколаївської СШ-2 Кислиць-
кому О.М. за допомогу в підготовці та проведенні свята.

Лариса ВОЛОК, 
методист методичного кабінету відділу освіти. 

ВІДЗНАКА НАЙКРАЩИХ

ОБДАРОВАНІ ДІТИ –

ПІДСУМКИ 2014-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

надія України
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Статтею 14 Конституції України земля визнана основним націо-
нальним багатством і перебуває під особливою охороною держави. 
Основний захід у сфері охорони та відновлення якісного стану земель 
є їх меліорація – комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хіміч-
них, агротехнічних та інших заходів. Метою цих заходів є регулю-
вання водного, теплового, повітряного й поживного режиму ґрунтів, 
формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь.

Забезпечити реалізацію державної політики у сфері охорони, 
раціонального використання й відтворення водних ресурсів краї-
ни покладено на Державне агентство водних ресурсів України. В 
нашій області ці завдання на високому професійному рівні вико-
нують працівники всіх управлінь Дніпропетровського обласного 
управління водних ресурсів (у тому числі і Експлуатаційно-тех-
нічного вузла зв’язку, який забезпечує стійким провідним та ра-
діозв’язком стабільну роботу гідротехнічних об’єктів та споруд 
управлінь Облводресурсів). Саме працівники водних ресурсів 
стоять першими серед тих, хто забезпечує населення України 
питною водою й створює сприятливі побутові умови для життя й 
розвитку завдяки професійній технічній експлуатації та віднов-
ленню меліоративних систем та гідротехнічних споруд. 

Підкреслює значення меліорації й нещодавно ухвалений 
Верховною Радою закон «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів ін-
женерної інфраструктури меліоративних систем та земель, на 
яких ці об’єкти розташовані». 

Водні ресурси області є обмеженими та уразливими природ-
ними об’єктами. На даний час екологічний стан водних ресур-
сів, як в області, так і на сході країни характеризується як кри-
зовий, у т.ч. й через  військово-політичну ситуацію.  

Відповідно до цільової комплексної «Програми покращення 
охорони довкілля та використання природних ресурсів у Дні-
пропетровському районі на 2010-2015 роки», розробленої від-
повідно до вимог стратегії економічної та соціальної політики 
України та згідно  планів комісії Ювілейної селищної ради із 
питань житлово-комунального господарства, будівництва, 
транспорту та благоустрою сел. Ювілейного трудовий колектив 
ЕТВЗ бере участь у реалізації заходів Програми в межах поля 
своєї діяльності та технічних  можливостей (електромонтажні 
та пусконалагоджувальні роботи на каналізаційних очисних 
спорудах сел. Ювілейного та м. Підгородного та ін.).

Колектив Експлуатаційно-технічного вузла зв’язку завжди 
готовий до співробітництва у вирішенні технічних, екологіч-
них, соціальних питань з усіма, хто цього потребує. За нелегку 
працю в цей тривожний для країни  час висловлюємо слова по-
дяки всім співробітникам ЕТВЗ, особливо головному інженеру 
Бінецькому М.М., електромонтажникам-налагоджувальникам 
Даниленко В.О. та Сипало Б.В., водіям Павленко В.С. та Іванову 
В.О., електромонтеру лінійних споруд Масюк М.О., електромон-
теру з ремонту Кліменко А.О., прибиральниці Філоненко О.А., 
а також усім водогосподарникам за їхню працю, професійний 
рівень із раціонального використання й відтворення водних 
ресурсів країни, забезпеченню населення і галузей економіки 
водними ресурсами, розвитку меліорації земель. 

Шановні колеги, щиро вітаємо всіх із професійним святом. Нехай пра-
ця приносить вам задоволення, зміцнює добробут. Бажаємо мирного 
неба, і щоб кожен день приносив радість і впевненість у майбутньому!  

Сергій ШИРОКИХ,
начальник Експлуатаційно-технічного вузла зв’язку.

Питання збереження й охорони 
землі посідають чільне місце в зако-
нодавстві України, яке враховує спе-
цифіку земель як засобу виробництва 
та умови життєдіяльності людей, 
об’єктивну обмеженість землі в про-
сторі, незмінність її розташування, 
нерозривний зв’язок із природним 
середовищем.

Стаття 14 Конституції передба-
чає, що земля є основним націо-
нальним багатством, яке перебуває 
під особливою охороною держави. 
Таке конституційне положення є під-
ставою для правової охорони землі 
як основного елемента навколишньо-
го природного середовища. Правова 
охорона землі передбачає систему 
правових засобів, за допомогою яких 
здійснюються заходи з відновлення, 
підтримання та покращання якісного 
стану земель. Ця охорона спрямована 
насамперед на забезпечення раціо-
нального використання землі, від-
новлення, збереження й підвищення 
родючості ґрунтів, поліпшення інших 
корисних властивостей землі. Крім 
того, вона має на меті забезпечення за-
хисту земель від негативного впливу 
антропогенної діяльності (псування, 
забруднення) та шкідливих природ-

них процесів (вітрова, водяна ерозія).
Правовому регулюванню охорони 

земель присвячений Закон України 
загального характеру – «Про охорону 
навколишнього природного середо-
вища» й низка спеціальних законів 
по використанню, охороні та відтво-
ренню окремих природних ресурсів 

– Земельний кодекс, Кодекс про на-
дра, Лісовий кодекс, Водний кодекс. 
Кожний з цих законів, поряд цз поло-
женнями щодо регулювання відносин 
з використання природних ресурсів, 
містить окремі розділи з їх охорони 
й відтворення. У зв’язку з тим, що всі 
ці природні ресурси є різною формою 
цільового використання землі (в тому 
числі й сільськогосподарського), вони 
становлять частину єдиного земель-
ного фонду, і, таким чином, питання 
збереження окремих природних ре-
сурсів так чи інакше пов’язане з охо-
роною й використанням землі.

Закон, охороняючи землю, закрі-
плює у правових нормах певні вимо-
ги, які необхідно враховувати всім 
землевласникам і землекористува-

чам, що здійснюють заходи виробни-
чо-господарського, економічного або 
наукового характеру. Передусім це 
проявляється у наявності їх обов’яз-
ків щодо землі (Закон «Про селянське 
(фермерське) господарство», Земель-
ний кодекс, «Про оренду землі»). Зе-
мельний кодекс, як головний закон, що 

регулює земельні відносини, містить 
розділ, присвячений охороні земель. 
Глава 26 Земельного кодексу визна-
чає завдання, зміст і порядок охорони 
земель, передбачає систему право-
вих, організаційних, економічних та 
інших заходів, спрямованих на раці-
ональне використання, запобігання 
необґрунтованому вилученню земель 
сільськогосподарського призначення, 
захист від шкідливого антропогенно-
го впливу, відтворення і підвищення 
родючості ґрунтів. Передбачені Зе-
мельним кодексом заходи з охоро-
ни земель спрямовані на боротьбу з 
природними та штучними процеса-
ми, які погіршують стан ґрунтів. До 
них належать заходи по запобіганню 
ерозії ґрунтів: організаційно-госпо-

дарські – правильне розміщення на 
землі різних господарських об’єктів, 
систематичне спостереження за ста-
ном земель і правильністю їх викори-
стання; агротехнічні – застосування 
належних засобів обробітку Ґрунту та 
вирощування сільськогосподарських 
культур, введення спеціальних про-

тиерозійних сівозмін; лісомеліо-
ративні – влаштування лісозахис-
них насаджень.

Законом передбачені граничне 
допустимі концентрації хімічних, 
радіоактивних та інших шкід-

ливих речовин у ґрунті й порядок їх 
визначення. Господарська та інша ді-
яльність, яка зумовлює забруднення 
земель і ґрунтів понад встановлені 
гранично допустимі концентрації не-
безпечних речовин, забороняється (ст. 
167 ЗК).

Таким чином, питання охорони зе-
мель в умовах загострення екологіч-
ної ситуації в Україні має стати одним 
із найважливіших напрямків держав-
ної політики, оскільки поліпшення 
стану землі відкриває значні резерви 
збільшення обсягів виробництва сіль-
ськогосподарської продукції й забез-
печує суттєве оздоровлення екологіч-
них умов життя людини.

О. Д. БОНДАРЕНКО,
 начальник управління.

ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ЯК ОБ’ЄКТА 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЕРЖЗЕМАГЕНСТВО ІНФОРМУЄ

ДЕНЬ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО
Щороку, у перший день літа, ми вітаємо 

наших наймолодших громадян із Міжна-
родним днем захисту дітей. 

Усміхнені личка, палаючі захопленням 
очі, довірливі обійми маленьких рук – це 
те, задля чого ми живемо на світі. Піклу-
вання про підростаюче покоління, його 
майбутнє – головний обов’язок батьків, 
суспільства та держави, які забезпечують 
належний рівень виховання й дотримання 
прав дитинства. 

До представників районної влади напередодні Міжнародного дня захисту дітей завітала бага-
тодітна родина Чулічкових із Дитячого будинку сімейного типу м. Підгородного. Мама Альона 
та батько Володимир разом виховують семеро дітей, які навчаються у Підгородненській СШ-1, 
талановиті, творчі, танцюють, співають, займаються спортом, беруть активну участь у житті 
школи.

Тетяна Сотула, директор Дніпропетровського районного центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді провела соціальну акцію з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей. Віра Джур, за-
ступник голови районної ради та Любов Біла, заступник голови районної ради по виконавчій роботі 
– керуюча справами від імені Романа Пруденка, в.о. голови райдержадміністрації та Віталія Же-
ганського, голови районної ради привітали з наступаючим святом та вручили подарунки. Родина із 
задоволенням поспілкувалася з представниками влади та подякувала за увагу та турботу.

Юлія ЧУМАК, сел. Ювілейне.
На фото автора: щирі посмішки великої родини Чулічкових. 

СОЦІАЛЬНА АКЦІЯ

ПІДТРИМКА РОДИН І ДІТЕЙ
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Cкладні та дуже не-
прості часи переживає 
зараз наша держава. 
Але людина завжди 
шукає та знаходить по-
зитивні моменти для 
радісних почуттів. Так 
сталося й наприкінці 
травня, коли пролунав 
останній дзвоник у всіх 
школах неньки-Украї-
ни та відбулося яскраве 
свято Випускного балу.

Урочистості з нагоди 
Останнього дзвоника 
Старокодацька НСЗШ ім. Дев’ятка почала з 
гімну України. Серед запрошених на свято 
був депутат Новоолександрівської сільської 
ради Сажівського виборчого округу № 22, 
голова благодійного фонду «Крок назустріч» 
www.fondZUSTRISH.uckoz.net – Андрій 
Івженко. Вже впродовж 10 років приходить 
він до цієї школи зі свого виборчого округу 
для того, щоб відзначити цінним подарун-
ком найкращого учня. Прислухаючись до 
педагогічної ради сільської школи, відкрито 
та прозоро, наш благодійник Івженко дару-
вав цінні подарунки – ноутбуки, нетбуки й 
велосипеди. 

В цьому навчальному році під оплески при-
сутніх учнів, вчителів, гостей свята Андрій 
Федорович подарував кращій учениці школи 
Мілі Панченко надсучасний планшет Lenovo. 
У вітальному слові депутат звернувся до ви-
пускників, гостей та громади з побажаннями 
миру, злагоди та взаєморозуміння. 

Саме за доброту та чуйність сажівчани об-
рали Івженка своїм депутатом. Йому вдалося 
об’єднати селян із свого Сажівського вибор-
чого округу в сучасний за європейськими 
зразками орган самоорганізації населення з 
земельних та майнових відносин «Сажівка» 
(ОСН з ЗМВ «Сажівка») та створити сайт 
www.sazhivka.ucoz.ua, який регламентує 

відносини та висвітлює події міс-
цевого самоврядування та роботу 
депутата. Цей сайт має і зворотній 
зв’язок для більш плідного спілку-
вання депутата та громади, де ко-
жен може поставити свої запитання 
та пропозиції.

Не змінюючи традиціям, Новоо-
лександрівська школа відсвяткувала 
Випускний бал, проводжаючи в до-

росле життя учнів, які 
назавжди покинуть 
тенета рідної оселі 
знань. Запрошений 
і на це свято депу-
тат Івженко прийшов 
на урочистості не з 
порожніми руками. 
Багато років працює 
його програма допо-
моги в навчанні дітей 
із сільських шкіл. 

За рішенням педа-
гогічної ради Новоо-

лександрівської школи кращою ученицею стала 
розумна вродлива дівчина Юлія Вальчук, яка 
й отримала від Івженка надсучасний планшет 
Samsung.

Не зважаючи на труднощі, Фонд Івженка 
знайшов можливість нагородити кращих уч-
нів сучасними планшетами. Андрій Федоро-
вич переконаний, що увага дорослих до вихо-
вання підростаючого покоління дуже важлива 
в сучасний період реформування країни, коли 
наше майбутнє залежить від цих молодих лю-
дей. Він вірить, що його труд не марний. Ми 
неодмінно будемо жити в сучасній європей-
ській Україні, де в центрі уваги буде людина. 

В.М. ШАВРАН, А.Ф. ІВЖЕНКО.

ТРАДИЦІЇ ДЕПУТАТА
НЕЗМІННІ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
Шановні учасники АТО та члени сімей учасників АТО!

Для надання інформаційної (консультативної) допомоги учас-
никам АТО та членам їх сімей в облдержадміністрації працює 
інформаційний центр з вирішення соціально-правових питань, 
який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кі-
рова 1, I поверх, кабінет № 5. Телефон для довідок 742-70-27.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
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Господарочка
Як каже мудрість... 

СМАЧНОГО!
РОЗСОЛЬНИК

Інгредієнти: 1/5 капусти маленького качану, 3 картоплини, 1 морквина, 
30 г петрушки, 10 г селери, 1 цибулина ріпчаста, 2 шт. солоних огірків, 1 
ст. л. маргарину столового, 1 ст. л. сметани, зелень, сіль.

Приготування. Нашаткуйте капусту. Цибулю дрібно наріжте й під-
смажте. Очистіть огірки від шкірки, наріжте кружечками, а картоплю 
– кубиками. У киплячу воду покладіть картоплю, доведіть до кипіння, 
після чого додайте капусту й огірки. Продовжуйте варити ще 20 хв. За 10 
хв. до закінчення варіння покладіть сіль і заправте суп кип’яченим проці-
дженим огірковим розсолом. Подавати зі сметаною та зеленню.

ОВОЧЕВЕ РАГУ
Інгредієнти: 200 г капусти, 2 морквини, 1 баклажан, 1 маленький ка-

бачок, 1 цибулина, 3 ст. л. томатної пасти, оцет столовий 9%, олія, сіль.
Приготування. Уздовж навпіл розріжте баклажани й кабачки, викла-

діть вниз зрізами на деко, змащене маслом, поставте в нагріту до 180 гра-
дусів духовку та запікайте до м’якості. Остудіть, зніміть шкіру з баклажа-
нів, дрібно наріжте овочі. Очистіть моркву й дрібно наріжте, порубайте 
капусту, нашаткуйте цибулю. В сковороду налийте трохи олії та викла-
діть туди всі овочі. Тушкуйте до м’якості, із додаванням томатної пасти, 
оцту, солі та перцю. При подачі рагу можна заправляти сметаною.

ЗДОРОВ’Я
ЯК УБЕРЕГТИ СЕБЕ ВІД ЛІТНЬОЇ СПЕКИ

Що пити? Прохолодна мінеральна вода без газу та зелений чай допомо-
жуть вам перенести високу температуру. 

Що їсти? Їжте більше зелені – листового салату, петрушки, кропу, кінзи 
та чебрецю. Не забудьте й про овочі, фрукти та ягоди. 

Якщо вдома душно: прийміть теплий душ; намочіть рушник гарячою 
водою й протріть ним обличчя, шию та руки.

Захистіть будинок від сонця. Заклейте за допомогою фольги та скотчу 
вікна. Також провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання. 

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ
НАРОДНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ КИЛИМІВ

• Посипте достатню кількість солі на килим. Через кілька годин зметіть 
сіль віником, змоченим у мильному розчині. 

• Пропилососьте килим, а потім щіткою з оцтовим розчином ретельно 
почистіть. 

• Засіб для видалення плям із килимів. Змішайте 5 ч. л. будь-якого мию-
чого засобу, по 0,5 склянки спирту й оцту. Розведіть склад у 12 л води, 
промийте килим ганчіркою по ворсу, змочуючи її в засобі.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
РОБОТИ НА ГОРОДІ В ЧЕРВНІ

Морква й буряк вимагають поливу, особливо якщо стоїть суха спекотна 
погода, але не слід заливати рослини великою кількістю води. Якщо морква 
поливається часто, не виключено, що її коренеплоди будуть потовщуватись, а 
зростання в глиб сповільниться. Якщо буряк проріс густо, то слід розрідити.

Картопля. Картоплю необхідно не тільки прополювати, а підгортати 
для утворення великих коренеплодів. У червні дає про себе знати один із 
найбільш шкідливих для картоплі комах – колорадський жук. З’являють-
ся дорослі особини. Щоб від них позбутися, розчиніть у відрі води шматок 
господарського мила, додайте 2-х літровий об’єм деревної золи й добре 
перемішайте. Літр цього розчину вливайте у відро з водою. Віником ок-
ропіть кущі картоплі. 

ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ
ОБРОБКА ДЕРЕВ’ЯНОГО ПАРКАНУ ВІД ГНИТТЯ ТА ЦВІЛІ

Вам знадобиться: 1 кг борошна, 500 г кухонної солі, 500 г натуральної оліфи, 
500 г залізного купоросу, 500 г сухого вапняного фарбувального пігменту, 9 л води.

6 л води й борошно йдуть на приготування клейстеру шляхом нагрівання. 
Коли клейстер готовий, поступово додайте туди сіль, пігмент та залізний 
купорос. Помішуючи додайте оліфи й решту обсягу гарячої води. Після при-
готування, розчин відразу ж нанесіть за допомогою пензлика на паркан.

• Не важко 
побачити 
чиїсь сльо-
зи. Вмійте по-
бачити, коли 
плаче чиясь 
душа.

• Краса душі 
створюється 
зі смиренності, 
чистоти, тер-
піння та добрих 
справ.

ЮВІЛЕЙНА СЕЛИЩНА РАДА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок третя сесія 
шостого скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про добровільне об’єднання територі-

альних громад
Відповідно до ст. 2, 4, 6, 7 Закону Укра-

їни «Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад», Ювілейна селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Об’єднатися з територіальною грома-

дою села Степове Степнянської сільської 
ради в Ювілейну територіальну громаду з 
центром у селищі Ювілейне.

2. Доручити сільському  голові Степнян-
ської сільської ради звернутися до Дніпро-
петровської обласної ради з клопотанням 
про утворення об’єднаної Ювілейної тери-
торіальної громади.

3. Повноваження селищної ради, се-
лищного голови припинити з моменту 
набуття повноважень новообраними ор-
ганами місцевого самоврядування, се-
лищним головою територіальної грома-
ди, утвореної внаслідок добровільного 
об’єднання.

4. Правонаступником активів і пасивів 
Степнянської сільської ради та Ювілей-
ної селищної ради визначити Ювілейну 
селищну раду, утворену внаслідок добро-
вільного об’єднання.

Селищний голова І.М.КАМІНСЬКИЙ.
Згідно: 
Секретар селищної ради Л.В.ЛАГОДА,                    
                                 сел. Ювілейне, 
                                25 червня 2015 року 
                                                            -43/VІ.

ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА пові-
домляє, що прийнято рішення сесії від 30.04.2015 
№ 3902-55/VІ «Про встановлення ставок оренд-
ної плати за використання земель мешканцями 
м. Підгородного та с. Перемоги, які використали 
право безкоштовної приватизації», з яким можна 
ознайомитися в приміщенні міської ради за адре-
сою: м. Підгородне, вул. Центральна, буд.46. 

СОЦЗАХИСТ ІНФОРМУЄ

ЗАМОВТЕ СОБІ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕВІРКУ
З 01.01.2014 вступила в дію норма Податкового кодексу України, якою передбаче-

но проведення електронних перевірок суб’єктів господарювання. Умови проведення 
такої перевірки та її переваги прокоментував виконуючий обов’язки заступника на-
чальника Дніпропетровської ОДПІ Денис Рева підчас зустрічі з представниками ЗМІ. 
«Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податків подат-
кові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки 
та у разі надання до податкового органу відповідних декларацій та розрахунків. Такий 
податковий період не може становити менше одного податкового (звітного) періоду з 
відповідного податку чи збору. Така можливість надана наступним платникам по-
датків: з 01.01.2014, які застосовують спрощену систему оподаткування; з 01.01.2015 
– суб’єкти мікро-, малого та середнього бізнесу; з 01.01.2016 – всі інші платники подат-
ків. Для цього платник податків по винен подати заяву до податкового органу, в якому 
він перебуває на обліку. Крім того, разом із Заявою платник податків подає в елек-
тронній формі документи, які відповідно до Податкового кодексу України пов’язані 
з обчисленням та сплатою податків і зборів, з дотриманням умови щодо реєстрації 
електронного підпису підзвітних осіб у встановленому форматі.

Слід відзначити такі переваги електронної перевірки: дистанційне обслуговування 
платників податків; мінімізація впливу людського фактора; підвищення якості  проведен-
ня перевірки; зменшення терміну проведення перевірки; впевненість у правильності та 
повноті оподаткування здійснених фінансово-господарських операцій; зниження адміні-
стративного навантаження на платника податків».                       Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, 
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ оголошує конкурс на зміщення вакант-
ної посади провідного спеціаліста відділу соціальної роботи 
на період відпустки по догляду за дитиною по досягненню 
нею трьох років, провідного спеціаліста-юрисконсульта від-
ділу соціальної роботи, спеціаліста І категорії відділу соці-
альної роботи, вакантних посад фахівців із соціальної роботи 
(м. Підгородне на період відпустки по догляду за дитиною 
по досягненню нею трьох років, с. Новоолександрівка, сел. 
Ювілейне). Документи на конкурс приймаються протягом 30 
календарних днів після публікації. Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта за фахом педаго-
га, психолога, соціального педагога, соціального працівника, 
медичного працівника, стаж роботи за фахом не менше 3-х 
років, володіння персональним комп’ютером в обсязі корис-
тувача програмного забезпечення. Довідки за адресою: вул. 
Теплична, буд. 5, каб. 41, сел. Ювілейне, тел.  753-68-41. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙОННА РАДА оголошує кон-
курс на зайняття вакантної посади директора Комунального 
підприємства «Придніпров’я», який розташований за адресою: 
Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сел. 
Ювілейне, вул. Совхозна, 63. Вимоги до претендентів: вища 
освіта, стаж роботи не менше 3-х років на посадах за фахом.

У термін до 10.00 години 7 липня включно претендент 
на посаду директора Комунального підприємства «Придні-
пров’я», подає заяву на участь у конкурсі. До заяви надають-
ся такі документи: особовий листок обліку кадрів; автобіо-
графія; копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторін-
ки); копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 
копія документу про фахову освіту; копія трудової книжки; 
фотокартки 6х4 (2 шт.). Конкурс відбудеться 7 липня об 
11.00 год. за адресою: вул. Теплична, 5, каб. 12. Контак-
тний телефон (0562) 27-80-95. 

19.06.2015 р. 0 17.30 в при-
міщенні Партизанської се-
редньої загальноосвітньої 
школи (вул. Жовтнева, 18) 
відбудуться громадські слу-

хання з питань добровіль-
ного об’єднання громад. Оз-
найомитись із матеріалами 
з даних питань, надати свої 
пропозиції та зауваження  

можна в приміщенні Пар-
тизанської сільської ради за 
адресою: с. Партизанське, 
вул. Чапаєва,7, тел. для до-
відок  767-49-04.

БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД ДЛЯ ПІЛЬ-
ГОВИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

Відповідно до Закону України «Про 
внесення змін та такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів» 
від 28.12.2014р. № 76-VIII з 1 червня 2015 
року скасовується право окремих кате-
горій громадян на безоплатний проїзд у 
міському та приміському транспорті.

Зазначені зміни стосуються ветера-
нів праці, дітей війни, учасників війни, 
жертв нацистських переслідувань, чле-

нів сімей загиблих (померлих) ветеранів 
війни, інвалідів 3 групи та інших.

Разом з цим, постановами Кабінету 
Міністрів України від 17.05.1993 року № 
354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів 
на транспорті загального користування» 
і № 555 від 16.08.1994 року «Про поши-
рення чинності постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 17.05.1993 року № 
354» передбачено право пенсіонерів за 
віком і інвалідів на безплатний проїзд на 
міському пасажирському транспорті за-
гального користування (крім метрополі-
тену й таксі) та приміських маршрутах.

Таким чином, особи, які належать 
до учасників війни, жертв нацистських 
переслідувань, членів сімей загиблих 
(померлих) ветеранів війни, ветеранів 
праці, дітей війни, з 1 червня цього 
року зможуть реалізувати своє право 
на безоплатний проїзд у міському та 
приміському транспорті відповідно до 
зазначених урядових рішень як пенсіо-
нери за віком або інваліди.

Оксана РЯБОВА, начальник відділу 
персоніфікованого обліку пільгових 
категорій громадян управління соцза-
хисту населення РДА.

ПІДСУМКИ ПРОХОДЖЕННЯ 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 

2014-2015 РОКІВ
Аналіз роботи ЖКГ в осінньо-зимовому періоді 2014-2015 

років показав, що підготовка та проходження опалювального 
сезону проходили в непростій суспільно-політичній ситуації в 
країні, яка ускладнювалась обмеженістю енергетичних ресур-
сів. У Дніпропетровському районі забезпечено сталу роботу 
всіх житлово-комунальних служб, про що свідчить відсут-
ність резонансних подій. 

Згідно з факсограмою голови облдержадміністрації від 23 
жовтня 2014 року та завдання Президента України з метою 
забезпечення належних умов життєдіяльності населення, 
станом на 27 жовтня 2014 року в районі за участю 4 газопо-
стачальних підприємств було забезпечено стовідсоткове під-
ключення споживачів до опалення та подано тепло в житлові 
будинки й на об’єкти соціальної інфраструктури.

Усього в районі виробляли теплову енергію 33 котельні, 
які були підготовлені до опалювального періоду та підписані 
паспорти готовності, а саме це 3 котельні – «Дніпропетровські 
міські теплові мережі», які опалюють багатоквартирні житло-
ві будинки та об’єкти соціальної сфери селища Ювілейне та 
30 котелень відділу освіти, які опалювали навчальні заклади 
району. Також опалювалися 17 дошкільних закладів та 32 за-
клади охорони здоров’я. На індивідуальне опалення в районі 
переведено більше 80 % житлових будинків, які незалежно 
від усіх починають опалення. У цілому Дніпропетровський 
район один із не багатьох, що увійшов до числа районів, в яких 
було забезпечено стале проходження опалювального сезону, 
де було не допущено перебоїв в енергозабезпеченні підпри-
ємств галузі та резонансних подій пов’язаних із тривалими пе-
ребоями в наданні житлово-комунальних послуг із причини 
аварійних ситуацій. Всі спрацювали оперативно та якісно, не 
зважаючи на складну ситуацію в країні.

Щодо основних завдань із підготовки до осінньо-зимового 
періоду 2015-2016 років, то значний обсяг робіт має бути вико-
нано в системі освіти, охорони здоров’я, а також у тепловому 
господарстві. Актуальним залишається питання впроваджен-
ня заходів щодо зменшення споживання природного газу під-
приємствами теплоенергетики та в бюджетній сфері. Під час 
підготовки до наступного опалювального сезону ними здійс-
нюватиметься відповідна робота в даному напрямку. 

Зокрема по відділу освіти з метою скорочення споживання 
природного газу 80 тис. м³. заплановано виконати реконструк-
цію котельні в Олександрівській середньо загальноосвітній 
школі (Олександрівської сільської ради). Замість існуючих 
двох газових енергозатратних котлів НІІСТУ-5 заплановано 
встановити твердопаливні котли з використанням автоматич-
ної подачі в якості палива дров, деревних відходів, тирсових і 
торф’яних брикетів та кам’яного вугілля.

Також заплановано провести роботи в Миколаївській ам-
булаторії загальної практики та сімейної медицини (Микола-
ївської сільської ради) по заміні газових котлів на економічні 
твердопаливні котли. Крім того, що такі котли значно економ-
ніші за газові, вони ще й екологічні, оскільки працюють на 

утилізованих відходах. У Миколаївському фельдшерському 
акушерському пункті (Орджонікідзевської сільської ради) за-
плановано провести роботи з метою скорочення споживання 
енергоносіїв: провести роботи з утеплення фасаду; заміна ві-
кон на металопластикові та дверей; виконати ремонт вводу в 
будівлю мереж водопостачання, водовідведення та інші види 
робіт. У Степнянській амбулаторії загальної практики та сі-
мейної медицини (Степнянської сільської ради) заплановані 
заходи щодо проведення робіт по енергозбереженню: ремонт 
опалювальної системи; часткова заміна вікон на металоп-
ластикові та утеплення дверей; ремонт цоколю та відмостки 
навколо будівлі.

Також на об’єктах соціальної сфери та житлового фонду 
району заплановано провести роботи по скороченню природ-
ного газу й електроенергії згідно запланованих заходів, а саме: 
проведення ремонту теплоізоляції із застосуванням сучасних 
теплоізоляційних матеріалів в підвальних приміщеннях; за-
міна старих вікон та дверей на металопластикові, провести 
роботи з утеплення та ущільнення на незамінених віконних 
і дверних блоків; утеплення фасаду; встановлення газових 
лічильників та своєчасна повірка;економія витрат газу на 
опалення за рахунок відключення (або прикручення до min.) 
опалювальних приборів на вихідні та святкові дні, а також на 
шкільні канікули в закладах освіти. 

На території сел. Ювілейного (Ювілейної селищної ради) 
«Дніпропетровські міські теплові мережі» вже розпочали ро-
боти з підготовки до опалювального сезону 2015-2016 років по 
заміни теплоізоляції мереж із застосуванням сучасних тепло-
ізоляційних матеріалів.

Будь-яка економія сьогодні вкрай важлива для нашої кра-
їни, тож у Дніпропетровському районі й надалі запроваджу-
ватимуть європейській досвід на впровадження енергозбері-
гаючих технологій, який дозволить зекономити кошти й не 
зашкодити екології.

Райдержадміністрацією спільно з комунальним закладом 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги району», з 
головами виконкомів місцевих рад та керівниками житло-
во-комунального господарства здійснено ретельний аналіз 
розроблених заходів, проведено роботу з відповідальними на 
місцях. Розроблені плани заходів із підготовки до роботи в на-
ступному опалювальному сезоні, які враховують недоліки, що 
мали місце у минулий опалювальний період.

У рамках підготовки до роботи в новому опалювальному 
сезоні заплановано по району провести комплексну підготов-
ку: 33 котелень, 32 закладів освіти, 18 дошкільних закладів та 
32 заклади охорони здоров’я. Та провести комплексну підго-
товку 69 житлових будинків до зими з видачею паспортів го-
товності та провести роботи щодо підготовки 107 під’їздів, 101 
підвалу, 85 горищ та інші види робіт.

Заплановано провести ремонт покрівель житлових будин-
ків Чумаківської сільської ради та Ювілейної селищної ради 
(більше 2 тис. кв. м.). До 1 жовтня необхідно оформити у вста-
новленому порядку та отримати акти перевірки 6202 одиниць 
димовентиляційних каналів житлових будинків.

Райдержадміністрація.

ЖКГ ІНФОРМУЄ
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На базі Зорян-
ської СШ (ди-
ректор Людмила 
Кулак) пройшли 
ігрові турніри за 
правилами пляж-
ного волейболу. 
До колективу фі-
зичної культури 
«Фаворит» на-
дійшло 10 заявок 
від спортсменів 

Чумаківської громади. Головними претендентами за нагороди 
стали волейболісти з команд «Зоря» та «Випускник». 

Трійка призерів. Чоловіки. І місце – «Зоря». Склад чемпі-
онів: Вадим Коваленко, Микола Бомбир. ІІ місце – «Педагог». 
Вчителі Зорянської СШ – Сергій Коваленко, Сергій Вербиць-
кий. ІІІ місце – «Випускник» – Олександр Дьячков, Владислав 
Яковенко. 

Жінки. І місце – «Випускник» – Людмила та Ксенія Вербицькі. 
ІІ місце – Зорянська СШ – Тетяна та Ілона Чехлаті. ІІІ місце – 
«Зоря» – Дар′я Дроздова-Чупікова та Тетяна Бомбир.

Валентина Стець, сільський голова: «Головна мета змагань – 
підготовка місцевих любителів пляжного волейболу до районної 
першості в сел. Ювілейному. Наші команди завжди були претен-
дентами на золоті медалі, як в чоловічому, так і в жіночому чемпі-
онатах. Сподіваюсь, що й цього сезону ми зберемо волейбольний 
«урожай» із медалей найвищого ґатунку». 

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ «УРОЖАЙ»СПОРТ

У сільській бібліотеці с. Зорі відбулося справжнє свято – тиждень дитячої 
книги. Захід розпочався зі знайомства з яскравою, ілюстрованою книжко-
вою виставкою для найменших відвідувачів, ними стали вихованці дитячо-

го садка «Сонечко». 
Здавалося, що ніби 

кожна книжечка по-
сміхалася й говори-
ла: «Прочитай мене, 
будь ласка, я дуже 
хочу розповісти тобі 
багато цікавого». 

Література для 
малят – це найкра-
сивіші, найгарніші 
книжки. Багато пра-
ці, творчості, любові 
доклали письмен-
ники й художники, 
створюючи книжки 
для малят. Ось і на 

святі  завідуюча бібліотеки Людмила Логачова та вихователь Олена Когут 
допомогли дітям невимушено розповісти про свої вподобання до літерату-
ри, які книжки в них є вдома, де вони зберігаються, хто читає для них, а хто 
вже може читати без допомоги дорослих. Далі йшла мова про бережливе 
ставлення до книжки, гра «Вибери книжку» показала, які книжки й якої 
тематики подобаються дітям. Для допитливих було запропоновано знайом-
ство з дитячою енциклопедією та літературою. Діточки як гуси налетіли 
на книжки, перегортали сторінки, задавали безліч питань щодо змісту та 
ілюстрацій. Закінчилася мандрівка до книжкової країни переглядом муль-
типлікаційного фільму за мотивами української казки «Івасик-Телесик».   

Людмила  ЛОГАЧОВА, завідуюча сільської бібліотеки, с. Зоря.

ЛІТЕРАТУРНА ЗУСТРІЧ

М А Н Д Р І В К А  Д О  К Н И Ж К О В О Ї  К РА Ї Н И

З травня цього року на базі офісу Дніпро-
петровської районної організації ВО «Бать-
ківщина» розпочав свою роботу Консульта-
тивний центр з юридичних питань.

Звернувшись до Консультативного центру, 
ви отримаєте: консультації з питань оформлен-
ня житлової субсидії, а також бланки необхідних 
документів; консультації з питань оформлення 
спадщини, земельної ділянки; консультації з пи-
тань отримання аліментів на дитину. 

Графік роботи Консультативного центру: 
вівторок з 15.00 до 17.00 год., четвер з 10.00 
до 12.00 год. Телефон для довідок 760-37-16. 

Кожен громадянин повинен знати свої права.
Ніна БІЛА, депутат Дніпро-
петровської районної ради.

До редакції нашої газети надійшов 
лист від вчителів Ювілейної ПШ-2 
Субачової Л.І., Кібець Р.А. та членів 
батьківського комітету 1-А класу Ма-
лоок І.В., Ведмідь С.В., Соловйової 
О.О., Романюк Н.В., читаємо далі в 
листі: «Спостерігаючи за кількістю 
безхатніх тварин, усвідомлюємо, що 
вони не винні, що не мають люблячих 
господарів. Але бачити їх величезну 
кількість поблизу дитячих майдан-
чиків та навчальних закладів лячно, 
виникає питання: чому? Чому нічого 
не робиться для того, щоб батьки, від-

пускаючи свою дитину до школи, були 
впевнені, що їх дитина не повернеться 
звідти покусаною?

Сьогодні мою колегу вкусила собака. 
Вона їхала на мопеді по вулиці Теплич-

ній, обабіч якої знаходяться дві школи. Раптом, 
коли вона пригальмувала, щоб переїхати так 
звані «лежачі поліцейські», з кущів на неї напала 
велика собака й вкусила за ногу. Уявіть собі на 
місці цієї жінки свою дитину на велосипеді…

Питання – що з цим робити? І воно хвилює не 
одну мене, адже зграї здоровенних собак меш-
кають у кожному другому дворі селища Юві-
лейне.

Хочеться вірити, що це питання не зали-
шиться без уваги місцевої влади».

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА ПРАВО БУТИ
ПОКУСАНИМИ

Нещодавно в Кіровській СЗШ-2 під час про-
ведення Тижня знань безпеки життєдіяльності 
пройшов день цивільної оборони. Цьому дню пе-
редувала велика підготовча робота. Учителями 
школи було організовано навчання за напрямка-
ми: надання першої медичної допомоги (підго-
тувала Марина Колісніченко), пожежна безпека 
(Валентина Туркіна), правила дорожнього руху 
(Неля Абрамова), орієнтування на місцевості 
(Любов Гладка та Валентина Щогла). Захід розпо-
чався сигналом «Повітряна тривога». Учні школи, 
згідно плану евакуації, за 1 хв. 03 сек. залишили 
класи та вибігли у небезпечне місце. Командири 
загонів отримали маршрутні листи – й гра розпо-
чалась. Перша дисципліна, у якій змагалися ко-
манди – «Дії учнів під час сигналів ЦО» (прово-
дила Валентина Щогла). Наступні етапи змагань 
було перенесено до соснового лісу, де учні прохо-
дили смугу перешкод, перетягували канат, скла-
дали палатку, змагалися в умінні надавати першу 

медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості за азимутом та компасом, відповідали на за-
питання з пожежної безпеки, правил дорожнього руху, безпеки в надзвичайних ситуація. На 
завершення гри учні були об’єднані у два формування – армію «Синіх» та армію «Зелених». 
Кожна армія отримала пакет із завданнями з орієнтування на місцевості, виконавши які, учні 
знайшли шкільні скарби. Перемогу виборола армія «Зелених».

Незабутні враження від змагань та спілкування з природою запалили дитячі серця оптиміз-
мом та радістю. Закінчилось свято великим пікніком на галявині. Редактори класних  загонів 
випустили «Бойові листки», де розповіли про враження, отримані від участі в дні ЦО.

Змагання з цивільної оборони стали ще одним етапом формування у підростаючого покоління 
світоглядних та етичних основ здорового способу життя, вироблення навичок дотримання правил 
поведінки у надзвичайних ситуаціях, виховання патріотичного та громадянського світоглядів. 

Галина ЗАГРЕБА, заступник директора з навчально-виховної роботи Кіровської СШ-2.

ЗМАГАННЯ

ТИЖДЕНЬ ЗНАНЬ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВОсновні прави-
ла, якщо дитина 
залишається вдома одна: 

• на видному місці напишіть те-
лефони, по яких він може швидко 
зв’язатися (ваша робота, мо-
більний, служба порятун-
ку «101», міліція «102», 
швидка допомога «103», 
сусіди); 

• постійно повторюйте пра-
вила безпеки, влаштовуйте ма-
ленькі іспити, розбирайте помилки; 

• самі неухильно виконуйте правила 
безпеки, будьте прикладом; 

• приберіть всі предмети, якими мож-

на поранитися, сір-
ники, запальнички; 

• перевірте, чи не залишили 
ви включеною воду або газ, чи 

вимкнули електрона-
грівальні прилади; 

• не залишайте на 
видних місцях пі-
гулки та інші ліки; 
навчить правильно 

поводитися з телевізо-
ром, комп’ютером та 

електрочайником;
• поясніть, що лазити в електричні 

розетки заборонено, засовувати в них 
сторонні предмети. 

ЧЕРВЕНЬ
Веселе Сонце з небозводу
Всім радість і тепло дає,
І перші вже дари природи
Цей місяць людям роздає.

Хто парничок, теплицю має,
Збира редис, цибулю, кріп,

На щедрі луки виганяє
Своїх теляток і корів.

Як чесно робиш, не мудруєш,
Без праці й дня не проживеш,

Весь червень добре попрацюєш –
То й до комори більш вкладеш!

Таким селянам – слава в ріднім краю,
Нехай і доля добра їх єднає!

                Петро ДІНЕЦЬ, сел. Ювілейне.

Днями в Центральній районній бі-
бліотеці відбувся районний семінар 
«Сучасна українська література в пу-
блічній бібліотеці».

Працівники бібліотек Дніпропетров-
ського району прослухали консультації 
«Робота бібліотек із популяризації україн-
ської літератури», методичні поради  «Чи-
тати обов’язково», обмінялися досвідом 
роботи «Що читають у бібліотеці діти, 
молодь, дорослі», «Ювілеї українських 
художніх творів», познайомилися з інфор-
мацією про Всеукраїнську акцію «Бібліотека українського воїна», Всеукраїнське со-
ціологічне дослідження «Ставлення молоді до участі в волонтерській діяльності» та 
переглянули відео-презентацію «Сучасна українська література для молоді».

На районний семінар була запрошена Яніна Руденко – начальник відділу соці-
альної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Народження дитини – знаменна по-
дія в житті кожної сім’ї, величезна ра-
дість і, звичайно, привід для привітань.

З нагоди Міжнародного дня захисту 
дітей до пологового відділення Дніпропетровської центральної районної 
лікарні (завідуюча Ніні Гненна) завітали Віра Джур, заступник голови 
районної ради та Тетяна Сотула, директор районного Центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді, щоб поздоровити з чудовою по-
дією трьох щасливих матусь, які народили малюків у переддень свята 
– Олену Муравську з с. Маївки, яка 30 травня народила сина Володю, 
Марію Бородіну з с. Сурсько-Литовського, яка порадувала свою родину 
дівчинкою Веронікою та Оксану Петрову з с. Новоолександрівки, яка 
саме 1 червня поповнила свою сім’ю хлопчиком Сашунею. Окрім щирих 

побажань від представників влади кожна мама новонародженого малюка отримала подарунки. Тож бажаємо всім 
батькам і діткам здоров’я, благополуччя та щасливих посмішок від незабутніх вражень у житті.

Таміла ЖОРНЯК. На фото автора: вітання Оксани Петрової з синочком Сашею.

РАДІСНА ПОДІЯ

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ

НЕЗАБУТНІ
МИТІ ЩАСТЯ


