
У середу відбулось засідання координа-
ційної ради Дніпропетровського району, до 
складу якої ввійшли 
представники осеред-
ків політичних партій, 
громадських організа-
цій та місцевих громад, 
всього 49 членів. 

 На зустрічі були об-
говорені кандидатури 

на посаду голови Дніпропетровської райдер-
жадміністрації. Свою думку мали змогу ви-
словити також і небайдужі громадяни району, 
які були присутні в залі. 

Організаційні питання вирішувались досить 
довго, а от саме обговорення претендентів 
проходило активно й без зайвих відхилень від 
теми розмови. Запитання звучали конкретні, 
стосувалися досвіду роботи та шляхів виходу 
із складної політичної та економічної ситуації.

Кандидатів на посаду голови РДА, представ-
лених на погодження з громадськістю залиши-
лось двоє. Кандидати, які були внесені до спис-

ку на першому засіданні координаційної ради, 
яке відбулося в понеділок, Роман Пруденко, 

Віктор Шинкевич та Дмитро Чалий,   
зняли свої кандидатури. 

Мельник Сергій Ігоревич, голова 
районного осередку «ВО «Батьків-
щина» отримав підтримку 26 членів 
координаційної ради. За Курченка 
Віктора Михайловича, жителя сел. Кі-
ровське, безпартійного, проголосували 

15 представників громадськості нашого району.
Протокол засідання координаційної ради 

переданий губернатору області Ігореві Коло-
мойському.

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора

Заступник губернатора Борис Філатов 
продовжив активний діалог з громадські-
стю районів Дніпропетровщини. Прове-
дена зустріч із керівниц-
твом районів, політични-
ми партіями та громад-
ськими організаціями 
ще 7 районів: Дніпропе-
тровським, Новомосков-
ським, Солонянським, 
Петриківським, Томаків-
ським, Царичанським, 
Магдалинівським та 
Верхньодніпровським. 

Заступник губерна-
тора Дніпропетровщини Борис Філатов 
окреслив 3 основні питання стабілізації 
ситуації в регіоні та продовження сталого 
розвитку області. Найголовніше – це недо-
пущення сепаратизму та боротьба з усіма 
його проявами на території районів. Борис 
Філатов наголосив, що у жителів районів 
можуть бути різні політичні погляди та 
думки щодо подальшого курсу розвитку 
нашої країни. Проте все те, що стосується 
знущань над державною символікою, за-
хвату адміністративних будівель, закли-
ків до роз’єднання країни, обласна влада 
буде жорстко зупиняти. І вже наразі на 
Дніпропетровщині, у порівнянні з сусід-
німи областями, ситуація доволі спокійна. 

По-друге, Борис Філатов закликав ке-
рівництво районів припинити корупційну 
діяльність. «Прошу всіх керівників райо-
нів, сільських та селищних рад припинити 
будь-які корупційні та протизаконні дії. 
Припинити тиск на фірми та підприєм-
ства. Якщо корупційні дії будуть продов-
жуватися, винні будуть жорстко покара-
ні», - сказав Борис Філатов.

Третє питання – це спадкоємність влади. 
«Ми не будемо займатися «полюванням 
на відьом». Якщо керівник професійно 

виконує свої обов’язки та 
працює на благо громади, 
ми не будемо знімати його 
з посади. З іншого боку, 
звільнених з посади прошу 
передати справи новому 
керівництву без саботажу 
згідно з регламентом. Ми 
цивілізовані люди і дамо 
звільненим із посад піти 
гідно», - зазначив Борис 
Філатов.

Також у рамках зустрічі заступник гу-
бернатора ініціював створення у кожно-
му районі координаційної ради, до якої 
увійдуть представники громадських ор-
ганізацій та по-
літичних партій. 
Ці координаційні 
ради повинні бу-
дуть визначитися 
з кандидатурами 
на посади голів 
району. 

Зв е р т а юч ись 
до громадськості, 
заступник губер-
натора закликав 
всіх представни-
ків політичних 
партій та громадських організацій консо-
лідуватися та внести конкретні пропозиції 
щодо кандидатур на посаду голів райдер-
жадміністрацій.

«Якщо громадськість прагне бачити 
керівником району людину з району, про-
фесійну, з незаплямованою репутацією, 

людину, якій би довіряла вся громада, 
- об’єднайтесь, створіть координацій-
ну раду та внесіть достойну кандидату-
ру. Якщо це буде одна кандидатура, ми 
її одразу призначимо. Якщо кілька, ми 
відпрацюємо механізм громадського го-
лосування, щоб максимально урахувати 
бажання громадськості», - сказав Борис 
Філатов.

Заступник губернатора закликав гро-
мадськість йти шляхом політичного діа-
логу. «Для нас не важлива політична при-
належність кандидатів. Важливо, щоб 
людина була достойна, професійна та по-
годжена громадою. У першу чергу, кан-
дидатура на посаду голови райдержадмі-
ністрації повинна мати досвід та вміння 
керувати районом. Ще раз наголошую, 
що громадський контроль необхідний, 

проте районом повинен керувати профе-
сіонал», - сказав Борис Філатов.

Упродовж тижня заступник губернатора 
Борис Філатов зустрівся з представниками 
влади, політичних сил, громадськості та 
бізнесу всіх 22 районів області.

Наталія ЯКівець. Фото автора.
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Дніпровська зоря
заснована у січні 1939 року

інтернет-новини
«Істерія та загострення ситу-

ації в Криму пов’язані з підпи-
санням Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом», - заявив 
в.о. Президента України, Голова 
Верховної Ради України О.Тур-
чинов. - Увесь український на-
род, увесь світ обурений тим, що 
не лише продовжується агресія 
Російської Федерації на терито-
рії Автономної Республіки Крим, 
яка є невід’ємною частиною нашої 
країни, але й у самій Росії розпо-
чалася спроба політичної анексії 
захопленої території».

Відповідно до вимог Україн-
ської Сторони, оголошених у 
заяві в. о. Президента України 
Олександра Турчинова, був звіль-
нений Командувач ВМС Украї-
ни контр-адмірал Сергій Гайдук 
та всі цивільні заручники, яких 
захопили російські військові та 
представники самопроголошеної 
влади в Криму.

Прем’єр-міністр України Арсе-
ній Яценюк звернувся до жителів 
Півдня й Сходу України, в якому 
гарантував права на використання 
російської мови, децентралізацію 
влади та побудову партнерських 
відносин із Росією.

Верховна Рада України прийня-
ла «Декларацію про боротьбу за 
звільнення України»: «18 березня 
2014 року Президент Російської 
Федерації поставив підпис під 
так званим «Договором про вхо-
дження Республіки Крим та міста 
Севастополя до Російської Феде-
рації». Росія зухвало порушила не 
тільки чинне законодавство суве-
ренної України, але й фундамен-
тальні норми міжнародного пра-
ва та загальновизнані принципи 
співжиття держав. Верховна Рада 
України звертається до всіх чле-
нів міжнародного співтовариства 
з наполегливим проханням утри-
матись від міжнародного визнан-
ня так званої «Республіки Крим» 
та анексії Криму та міста Севасто-
поль до складу Росії у якості но-
вих суб’єктів Федерації.

Губернатор Дніпропетров-
ської області Ігор Коломойський 
з особистих коштів забезпечить 
паливом всі військові частини на 
Сході й Півдні України.  Началь-
ники оперативного командування 
«Південь», що здійснюють управ-
ління військовими частинами в 11 
областях, на Сході і Півдні Украї-
ни, отримали наказ відправлятися 
на маневри, але у кількох частин 
паливо для виконання наказу було 
відсутнє. Губернатор зібрав нара-
ду, яка тривала близько 3 годин, 
результат - всі частини швидкого 
реагування забезпечені пальним.  

Дніпропетровська облдержад-
міністрація проінформувала всіх 
громадян про неприпустимість 
використання масок, що закрива-
ють обличчя, а також предметів, 
пристосованих для заподіяння 
тілесних ушкоджень. Це пов’язано 
з посиленням заходів із охорони 
громадського порядку. 

У Дніпропетровській області 
відбувся Тиждень Державного 
Прапору України. Захід мав на 
меті згуртувати жителів регіону 
в любові до країни. Ініціативу 
підтримала громада Львівщини, 
яка передала нашим землякам 
вітальні листівки та жовто-бла-
китні прапори. 

Днями в залі засідань район-
ної ради відбувся єдиний День 
інформування населення Дні-
пропетровського району щодо 
пріоритетів роботи обласної 
влади. Перед присутніми ви-

ступила головний спеціаліст 
сектору інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громад-
ськістю Руслана Пікінер.

Було зазначено, що ос-
новними пріоритетами робо-
ти обласної влади на сьогодні 
визначено: стабілізація  сус-
пільно-політичної ситуації  в 
області; підтримка громад-
ської безпеки на території 

Дніпропетровської області та 
проведення кампанії «Ні ко-
рупції».

Перший пріоритет роботи, 
який сьогодні стоїть перед 
обласною владою, – це забез-
печення порядку, спокою й 
стабільності. 

Другий – державна безпе-
ка. Насамперед, це стосується 
недопущення проявів сепара-
тизму. Керівництвом області 
буде забезпечена миттєва не-
гайна реакція правоохорон-
них органів на заклики щодо 
повалення державного режи-
му, втручання іноземних вій-
ськових і інших формувань у 
внутрішні справи держави.

Третій пріоритет – це еко-
номічна безпека. Сьогодні 
одночасно з громадською і 
державною безпекою необ-
хідно забезпечити безпере-
бійну роботу бюджету, фі-
нансування всіх бюджетних 
установ. Це необхідно для 

того, щоб люди зрозуміли, 
що влада працює стабільно, 
що суспільство є цілісним і 
що держава забезпечує права 
всього суспільства. 

Також була висвітлена тема 
відзначення в районі 200-річ-
чя від дня народження видат-
ного сина українського наро-
ду Т.Г.Шевченка.

(вл. інф.)

УКРАЇНА – 
ДИвОвИЖНИЙ КРАЙ

Петро ДіНець
Хай Бог вам допоможе, друзі,
Відвідати наш рідний край,
З яким зрівнятись тільки зможе
Омріяний Господній Рай.

Побачите степи широкі,
Говерлу дивну і високу,
Чарівний Крим і Чорне море,
Лісами вкриті Кримські гори.

Дніпро, що Бог подарував,
Серед степів могутньо лине,
Навіки зблизив і з’єднав
Озера й ріки України.

Сам Бог відзначив Україну
Красою мальви і калини,
Гарячим запахом степів,
Вагомим колосом хлібів.

Пісні послухаєте Божі...
Так заспівать лиш Янгол зможе –
Все затихає і німіє,
Як чути голос Соломії!

І пісня солов’їна лине,
Довкілля в бісері роси…
Ви впевнитесь, що Україна –
Взірець Господньої краси!

Любіть всі, множте її сили,
Щоб неприступною була,
І підіймалась, як на крилах,
В віках трояндою цвіла!

сел. Ювілейне

Активний ДіАлог із громАДськістю

Погоджено кандидатуру голови рда

ДеНь іНФОРмУвАННЯ

Пріоритетні наПрямки роботи влади
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Щорічно 24 березня з 2002 року 
відзначається Всеукраїнський день 
боротьби з туберкульозом. 

Ситуація з захворюваності на ту-
беркульоз у районі протягом 2013 
залишається досить напруженою, 
всього зареєстровано 46 випадків 
проти 47 випадків у 2012 році. 

Відносно високі показ-
ники захворюваності всіма 
формами туберкульозу зали-
шаються у м. Підгородному, 
сел. Ювілейному та Кіровському, 
с. Олександрівці та Сурсько-Литов-
ському. Протягом двох років не фік-
сується захворюваності на туберку-
льоз серед дітей та підлітків. 

Кількість випадків туберкульозу 
поза легеневої локалізації, кількість 
рецидивів туберкульозу в 2013році 
значно зменшилась.        

Обидва показники - кількість ту-
беркульозу з деструкцією легеневої 
тканини й кількість вперше виявле-
них бактеріовиділювачів за звітний 
період збільшилися й складають 
відповідно: розпад легенів – 21 випа-
док – 44,7 %, бактеріовиділення – 22 
випадки – 46,8 %. 

Кількість несвоєчасно виявле-
ного туберкульозу в 2013 р. змен-
шилася й становить – 13 випадків 
– 27,7 %, тоді як кількість занедба-
ного туберкульозу збільшилася на 
– 4 випадки й становить відповідно 
– 12 випадків – 25,5 %.    

 Смертність від туберкульозу 
у 2013 році знизилась вдвічі –  за 
цими цифрами життя людей і долі 
сімей. 

 В останні роки в районі одно-
часно розвиваються епідемії двох 
соціально небезпечних хвороб – ту-
беркульоз та ВІЛ/СНІД. У 2013 році 
кількість захворілих туберкульозом 
у поєднанні зі СНІДом зменшилась. 

Виявлення туберкульозу мето-
дом бактеріоскопії мокротиння 
в Дніпропетровському районі в 

2013році наближається до рейтин-
гового показника, тоді як відсоток 
виявлення туберкульозу при ФЛГ 
оглядах зменшилось відносно попе-
редніх років.

При обласній та районній держав-
них адміністрацій діє координацій-
на рада з питань протидії туберку-
льозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в 2013 

році проведено 4 
засідання.

На туберку-
льоз може захво-
ріти кожен. Це 
з а х в о р ю в а н н я 
уражає людей, 
незалежно від 
віку, статі, про-
фесії, життєвого 
рівня та добробу-
ту. Високому ри-
зику підлягають 
люди, які постійно контактують 
із хворими на відкриту форму ту-
беркульозу, мають хронічні захво-
рювання, нехтують принципами 
здорового способу життя: зловжи-
вають алкоголем, вживають нар-
котики, курять, нераціонально та 
неякісно харчуються. 

Протягом місячника по боротьбі 
з туберкульозом у ЛПЗ району бу-
дуть проведені профілактичні об-
стеження на туберкульоз, буде пра-
цювати пересувний флюорограф. 
Запрошуємо на профілактичні ог-
ляди всіх бажаючих. 

ЩО ТАКе ТУБеРКУЛьОЗ?
Іноді «термінові» і «невідклад-

ні» справи змушують забути нас 
про себе. Навіть відчуваючи себе 
хворими, ми відкладаємо візит до 
лікаря, так як не вважаємо нашу не-
дугу гідною уваги й дорогоцінного 
часу. Іноді не вистачає необхідної 
інформації, або нами володіють по-

милкові переконання що заважають 
вчасно звернутися за допомогою.

Тим часом туберкульоз в Украї-
ні й зараз продовжує поширювати-
ся, захворюваність усіма формами 
зросла майже вдвічі. Зараз кількість 
хворих на туберкульоз становить 
близько 1,4 % населення України.

Туберкульоз є небезпечним і 

дуже важким за-
хворюванням, але 
спочатку він має 
так званий прихо-
ваний перебіг. Ча-
сто хворий вважає, 
що перевтомився, 
або у нього лише 
«простудне» за-
хворювання. Тому 
люди часто звер-
таються до лікаря 
на пізніх стадіях 

захворювання, коли лікування ту-
беркульозу набагато складніше та 
довше.

Збудником туберкульозу є мі-
кобактерія туберкульозу (паличка 
або бацила Коха). Є багато видів 
мікобактерій (людських, бичачих, 
пташиних, мишачих та інших), 
усі вони можуть викликати захво-
рювання у людини. Паличка Коха 
дуже стійка до впливу зовнішнього 
середовища, вона добре витримує 
нагрівання до +85 оС і охолоджен-
ня до –200 оС, при температурі –20 
оС паличка Коха зберігає життєз-
датність протягом 7 років, але уль-
трафіолетові промені вбивають її 
через 2-3 хвилини.

 Зараження відбувається най-
частіше повітряно-крапельним 
шляхом або повітряно-пиловим. 
Хворий так званою «відкритою» 
формою туберкульозу при кашлі 
виділяє в повітря разом із крапель-

ками мокротиння або слини полич-
ку Коха. Людина, яка знаходиться 
поруч і вдихає ці заражені крапель-
ки, може бути інфікована .

 Найбільшу вірогідність захво-
ріти має людина, у якої в момент 
«зустрічі» з мікобактерією тубер-
кульозу знижений імунітет. При-
чиною послаблення імунітету може 

бути перевтома, пога-
не або нераціональне 
харчування, стрес, 
наявність інших за-
хворювань, які при-

зводять до порушення імунної сис-
теми людини. Крім того нагадаємо, 
що паличка Коха може виділятися 
у зовнішнє середовище лише при 
«відкритій» формі туберкульозу. 
Усі інші форми туберкульозу не є 
небезпечними з точки зору передачі 
збудника захворювання.

Найбільший ризик захворіти ма-
ють люди, інфіковані ВІЛ та хворі 
на СНІД .

Високий ризик мають: люди, які 
знаходяться в постійному контакті 
з хворим «відкритої» форми тубер-
кульозу; люди, які зловживають ал-
коголем або вживають наркотики; 
люди, що мають знижений імуні-
тет через недостатнє харчування та 
погані умови життя, або внаслідок 
хронічних захворювань.

Досить високий рівень ризику в 
курців через порушення захисної 
функції слизової оболонки дихаль-
них шляхів.

Крім того, високий ризик захво-
ріти мають діти, бо їх імунна систе-
ма ще не сформувалася, літні люди 
через вікове послаблення імунітету.

Захистити себе й своїх близьких 
можливо. Відповідно до Закону 
України «Про боротьбу з туберку-
льозом» дітям безкоштовно прово-
дяться обов’язкові профілактичні 
щеплення згідно з календарем про-
філактичних щеплень. Дані дослі-
джень доводять, що таке щеплення 
дає досить тривалий та надійний 

імунітет, але на жаль, не дає 100 % 
захисту від захворювання. 

Отже, існує тільки одна можли-
вість попередження та раннього 
виявлення захворювання на тубер-
кульоз, а саме щорічна туберкулі-
нодіагностика дітей, та флюорогра-
фічний контроль населення старше 
14 років не рідше 1 разу на рік.

Відмова від шкідливих звичок, 
дотримання принципів раціо-
нального харчування з достатнім 
вмістом вітамінів і мінералів або 
прийом полівітамінних препаратів 
допомагає підтримувати хороший 
стан імунітету.

Корисним є також загартовуван-
ня та фізичні вправи. Слід уникати 
перевантажень і негативних емо-
цій, недосипу й перевтоми.

Якщо ви більше 2-3х тижнів по-
чуваєтеся погано, вас турбує ка-
шель, підвищена температура тіла, 
швидко втомлюєтеся, маєте зни-
жений апетит, необхідно негайно 
звернутися до лікаря.

Симптомами туберкульозу є: ка-
шель більше 2-3х тижнів; домішки 
крові в мокроті, що виділяється 
при кашлі; підвищена температура 
тіла без очевидних причин більше 
5-7 днів; задишка й біль в області 
грудної клітини; зниження ваги; 
зниження або відсутність апети-
ту; постійна слабкість; підвищена 
стомлюваність; підвищена пітли-
вість, особливо вночі.

Обстеження займає небагато 
часу, воно безболісне й безпечне.

Лікування туберкульозу тривале 
й повинно проводиться під нагля-
дом фахівця.

Якщо лікування розпочато на 
ранніх стадіях захворювання, воно 
менш тривале й більш ефективне.

ТУБеРКУЛьОЗ 
вИЛіКОвУЄТьСЯ!

Лікування туберкульозу в Украї-
ні БЕЗКОШТОВНЕ!

Людмила СіНЧУК, заступ-
ник головного лікаря ДЦРЛ.

Заходи влади щодо благоустрою населених пунктів, 
упорядкування дорожнього господарства

У вівторок на оперативній нараді  райдержадміністрації була заслухана 
доповідь завідувача сектору інфраструктури райдержадміністрації  Тетяни 
Орєшнікової.

Загальна протяжність доріг по території Дніпропетровського району скла-
дає 1005 км, з них: 769 км дороги місцевого значення та 236 км –  дороги 
державного значення. Обслуговують дороги виконкоми місцевих рад та філії 
облавтодора, на балансі яких вони знаходяться, а саме: 333 км автодоріг у 
районі обслуговує філія «Дніпропетров-
ський автодор» (керівник Володимир 
Картамишев), з них: 196 км – дороги міс-
цевого значення та 137 км доріг по 5 на-
прямкам – дороги державного значення, 
а саме: Дніпропетровськ – Запоріжжя, 
Дніпропетровськ – Кривий Ріг, Дніпро-
петровськ – Полтава, Дніпропетровськ 
– Новомосковськ, Дніпропетровськ – 
Харків.

Станом на 01 березня 2014 року філі-
єю «Дніпропетровський автодор» ви-
конано обсяг робіт із експлуатаційного 
утримання та ремонту автодоріг на за-
гальну суму 82 500 грн, за напрямками:  
а/д Дніпропетровськ-Хутірське – на загальну суму 45 000 грн та зроблено  
300 м2 ямкового ремонту;  а/д місцевого значення – зроблено 230 м2 відсипки 
та ямкового ремонту  на загальну суму 37 500 грн  – (с. Степне, відсипка та 
ямковий ремонт – 150 м2  на суму – 27 500 грн; с. Маївка (Чумаки), ямковий 
ремонт – 80 м2   – на суму 10 тис. грн).

На цьому тижні заплановано приведення в належний санітарний стан  
смуг відведення автомобільних доріг у напрямку с. Горянівське (Кіровська 
селищна рада).

Філією «Дніпропетровський ДЕД» (керівник Юрій Лисак) обслуговуєть-
ся 85 км доріг державного значення, на яких станом на 01.03.2014 виконано 
обсяг робіт із ямкового та поточного ремонту доріг на суму 326 400 грн за 
напрямками: а/д М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварено – зроблено 789 м2 ям-
кового та поточного ремонту на загальну суму 299 100 грн; а/д Н-08 Бори-
спіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя – зроблено 64 м2 ямкового ремонту на за-
гальну суму 27 300 грн. Також, виконано роботи по видаленню сухих дерев  –  
35 од. –  на суму 900 грн.

Філією «Новоселівський ДЕД» (керівник Андрій Литвин), обслуговується 
14 км доріг державного значення, на яких виконано 100 м2 ямкового ремонту 
та відсипки на загальну суму 40 000 тис. грн за напрямком: а/д М-04 Знам’ян-
ка-Луганськ-Ізварено. 

У 2014 році за рахунок державного бюджету заплановано відремонтува-
ти 15 200 м2  вулиць і доріг комунальної власності на суму 3 573 800 грн,  
з них:  капітальний ремонт – 8 940 м2, на суму 2 430 184 грн; поточний ремонт 
– 6 280 м2, на суму 1 143,616 тис. грн.

За рахунок місцевого бюджету заплановано відремонтувати 9 270 м2 ву-
лиць і доріг комунальної власності на загальну суму 3 057 200 грн, а саме:  ка-
пітальний ремонт – 5 490 м2, на суму 1 921 500 грн;  поточний ремонт –  
3 780 м2, на суму 1 135 700 грн. 

За січень та лютий 2014 року вже перерахована сума з державного бюджету 
на ремонт доріг.  Також треба відзначити, що станом на 01.01.2014 залишки 
по субвенції 2013 року складають 1 529 563 грн та зареєстрована кредитор-
ська заборгованість – складає  388 936 грн.

На даний час виконкоми місцевих рад, підприємствами, установами та 
організаціями району розпочата робота щодо приведення в належний сані-
тарний стан  смуг відведення автомобільних доріг у Дніпропетровському 
районі. Протяжність прибраних від сміття доріг станом на 18.03.2014 складає  
17 км. Ліквідовано 4 стихійних сміттєзвалища. 

ОПеРАТИвНА НАРАДА

веРхОвНА РАДА 
УКРАЇНИ УхвАЛИЛА 

ЗАКОН «ПРО
ЗАТвеРДЖеННЯ 

УКАЗУ ПРеЗИДеНТА 
УКРАЇНИ 

«ПРО ЧАСТКОвУ 
мОБіЛіЗАцію»

 Відповідно до пункту 31 
частини першої статті 85 Кон-
ституції України Верховна 
Рада України затвердила Указ 
Президента України від 17 бе-
резня 2014 року № 303 «Про 
часткову мобілізацію». 

У зв’язку з різким усклад-
ненням внутрішньополітич-
ної обстановки, втручанням 
Російської Федерації у вну-
трішні справи України, зрос-
танням соціальної напруги в 
Автономній Республіці Крим і 
місті Севастополі та відповід-
но до пунктів 1, 17, 20 частини 
першої статті 106, статті 112 

Конституції України поста-
новляю: 

1. Оголосити та провести 
часткову мобілізацію (далі - 
мобілізація).

2. Мобілізацію провести 
на території Вінницької, Во-
линської, Дніпропетровської, 
Донецької, Житомирської, 
Закарпатської, Запорізької,                   
Івано-Франківської, Київ-

ської, Кіровоградської, Луган-
ської, Львівської, Миколаїв-
ської, Одеської, Полтавської, 
Рівненської, Сумської, Терно-
пільської, Харківської, Хер-
сонської, Хмельницької, Чер-
каської, Чернівецької, Черні-
гівської областей, міста Києва.

Мобілізацію на території 
Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя здійсни-
ти з числа громадян, які в до-
бровільному порядку вислови-
ли бажання бути призваними 
на військову службу, у тому 
числі шляхом прибуття до вій-
ськових комісаріатів, військо-
вих частин. 

3. Мобілізація проводиться 
протягом 45 діб із дня набран-
ня чинності цим Указом.

4. Голові Служби безпеки 
України, начальнику Управ-
ління державної охорони Укра-
їни, Голові Служби зовнішньої 
розвідки України, вищому 
командуванню Національної 
гвардії України, керівникам 
центральних органів виконав-
чої влади, які мають у своєму 
підпорядкуванні військові 
формування України, Опе-
ративно-рятувальну службу 
цивільного захисту, перевести 
підпорядковані військові фор-
мування України, Оператив-
но-рятувальну службу цивіль-
ного захисту на організацію та 
штати воєнного часу. 

5. Призов військовозобов’я-
заних, у тому числі резервіс-
тів, та поставку транспортних 
засобів для забезпечення по-
треб Збройних Сил України, 
Національної гвардії України 
здійснити в обсягах, визначе-
них мобілізаційними планами 
з урахуванням резерву.

6. Місцевим органам вико-
навчої влади за участю орга-
нів місцевого самоврядування 
організувати та забезпечити в 
установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і 
прибуття громадян, які при-
зиваються на військову служ-
бу, прибуття техніки на збірні 
пункти та у військові час- 
тини;

2) виділення тимчасово бу-
дівель, споруд, земельних ді-
лянок, транспортних та інших 
матеріально-технічних засо-
бів, надання послуг Збройним 
Силам України, Національній 
гвардії України, іншим вій-
ськовим формуванням Украї-
ни відповідно до мобілізацій-
них планів.

7. Кабінету Міністрів Укра-
їни забезпечити фінансування 
та вжити в межах повноважень 
інших заходів, пов’язаних з 
оголошенням та проведенням 
часткової мобілізації. 

8. Указ набрав чинності піс-
ля його затвердження Верхов-
ною Радою України». 

Згідно із Законом України «Про вибори Президента України», а 
саме ст. 60, п. 3,5,  які передбачають рівне та неупереджене ставлення за-

собів масової інформації до кандидатів у депутати, партій – суб’єктів виборчого процесу, а також 
Законом України «Про внесення змін до статті 90 Закону України «Про вибори Президента Укра-
їни», а саме п. 8 цієї статті, яка гарантує рівне виборче право, відповідно до вимог законодавства, 
надаємо інформацію щодо вартості 1 кв. см друкованої площі на шпальтах газети «Дніпровська 
зоря». Відповідно до статуту редакції, Закону України «Про рекламу», Положення про рекламу 
комунального підприємства «Редакція газети «Дніпровська зоря», ціна 1 кв. см рекламного ма-
теріалу, розташованого на 1 шпальті – 5 грн, на 8 шпальті – 4,5 грн, на 2, 3, 4, 5, 6, 7 шпальтах –  
3,5 грн.  Вартість 1 кв. см рекламного матеріалу, розташованого терміново – 6 грн.

Стан  виконання  Державної  цільової 
програми  розвитку  держслужби

Нацдержслужба України відзвітувала щодо результатів виконання у 2013 році заходів, спрямо-
ваних на реалізацію цільової програми розвитку державної служби. Державну цільову програму 
розвитку державної служби на період до 2016 року розроблено Нацдержслужбою України на вико-
нання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 411-р «Про схвалення 
Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року», дору-
чення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року № 39738/1/1-12 та затверджено постано-
вою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 350.

Основні завдання Державної цільової програми розвитку державної служби: удосконалення 
організаційних засад державної служби з урахуванням компетентнісного підходу, передбаченого 
новою редакцією Закону України «Про державну службу»; впровадження нової системи управ-
ління людськими ресурсами на державній службі в середньостроковій перспективі; формування 
висококваліфікованого кадрового складу державної служби.

мОБіЛіЗАціЯ

вИБОРИ-2014

НАцДеРЖСЛУЖБА УКРАЇНИ ЗвіТУЄ 

Небезпечна хвороба

ЗДОРОв’Я



321 березня 2014 року № 11 (7830)
«Дніпровська зоря»

200-річний ювілей Т.Шевченка свят-
кують у кожній родині, організації, 
кожному куточку нашої держави…

Долучилися до цієї важливої спра-
ви й учні 7 класу Підгородненського  
НВК-1 і показали всім гостям, чого 
можна навчитися у геніального поета 
України - величного Кобзаря. 

Святково при-
брана зала. На 
стіні портрет Т.Г. 
Шевченка, при-
крашений виши-
тим рушником.  
На сцені різно-
манітні видання 
«Кобзаря», біля 
них бандура... 
Фотовиставка з 
життя й творчос-
ті поета, ілюстра-
ції до творів … 
Все це перенесло 
глядачів в імпро-

візований світ минулого. 
Підготовку до відкритої виховної  

години семикласники разом із клас-
ним керівником Світланою Авраменко  
розпочали ще восени, щоб мати змогу 
не тільки підібрати  одяг, декорації, ви-
вчити вірші, а й мати змогу ще раз пере-
осмислити кожне слово великого поета.

Найщиріші оплески отримав дует 
Тараса та його матері у виконанні  
Владислава Баштанника та Карини 
Борщ. 

Зачарували присутніх своїм співом 
Ангеліна Овсієнко  та Катерина Шев-
цова. У їх виконанні прозвучали пісні 
на слова Т. Шевченка  «Розцвіла в до-
лині червона калина»  та  « Бандуристе, 
орле сизий».

Як доказ того, що Тараса Шевченка 
знають не тільки в Україні, а й далеко 
за її межами,  Андрій Мимрін  прочи-
тав «Заповіт» англійською мовою, що 
стало великим сюрпризом для гляда-
чів. 

На глибокі роздуми навели всіх фак-
ти з важкого життя Митця. Учні стис-
ло, але вагомо розкривали велич Шев-
ченка як поета-борця за правду, циту-
вали його та читали поезії.

Світлана НеКРАСА, заступник 
директора з виховної роботи Під-
городненського НВК-1.

200 років із Дня нАроДження кобзАря
З іменем цієї людини ми виросли. Спочатку – «Садок вишне-

вий коло хати» ... та інші трепетні твори про природу, про роди-
ну... Далі – «Кобзар», за звичною шкільною програмою. 

200 років Тарасові Шевченкові святкуємо незвично. Тому що 
поезія нашого Пророка актуальна, як ніколи – саме зараз, коли 
неоголошена війна стукає до нас у двері, коли існує дивний тер-
мін «зелені чоловічки» (бо як ще назвати озброєних до зубів 
людей у сучасній формі сусідньої держави: адже вони не мають 
розпізнавальних знаків, їх «не впізнає» навіть їхній президент).

На Майданах всієї України Шевченко присутній скрізь. Його 
великий за розмірами портрет − на Головпоштамті у Києві. Пор-
трет у рушниках стоїть на 
сцені Євромайдану. Зобра-
ження Кобзаря – на щитах 
тих, хто буквально сприй-
няв шевченкове: «Борітеся – поборете!». Скромний 
портрет у файлі прикріплений біля Парламентської 
бібліотеки, де була розташована хірургія. Під ним 
напис: «Духовний гетьман Майдану». Поруч - слова 
невідомого автора: «Если б с мольбою к небу воззвать, 
бой за свободу переиграть, снова заставить сердца их 
стучать, к жизни вернуть наших милых»...

Саме про це говорили люди на антивоєнному мі-
тингу, який нещодавно пройшов біля пам’ятника Шев-
ченкові в місті Підгородне. Читали вірші Кобзаря, а 
також – поетичні твори, присвячені йому. Співали 
його невмирущі пісні: «Заповіт», «Реве та стогне Дні-
пр широкий» та інші. Були присутні представники 
влади, депутатського корпусу, працівники бібліотеки, 
музею, Будинку культури, пісенні гурти «Журавка» 
й «Криниця», небайдужі мешканці нашого містечка. 
Підгородненський  міський голова Петро Дудка висловив  спо-
дівання, що Україна буде незмінно мирною державою, адже 
саме заради миру на землі вона відмовилася від ядерної зброї. 
Кандидат філологічних наук Костянтин Дуб показав зібранню 
раритетні видання «Кобзаря» з власної бібліотеки, зауваживши 
при цьому, що різні зайди та «бузини» є безсилими перед генієм 
знаменитого на весь світ великого українця. Бібліотекар Лариса 
Омельченко передала той шевченківський дух, що присутній 
на Київському Майдані, й прочитала свій вірш «Дід». Усі разом 
висловили побажання, щоб цей мітинг став краплиною в океані 
національного спротиву проти інтервенції чужої країни.

Заходи зі вшанування імені Кобзаря продовжуються. 12 берез-

ня краєзнавчий музей ім. О.С.Коваля гостинно відкрив двері для 
шанувальників творчості Т.Г.Шевченка. Колектив районної ди-
тячої бібліотеки та музею провели літературно-музичний вечір. 
Були запрошені  учні Підгородненської ЗОШ-4 та їхні вчителі. 
Виступаючі бажали донести до них два великих крила творчос-
ті: Шевченко-поет і Шевченко-художник. Бібліотекар юнацького 
абонементу Юлія Равшанова познайомила присутніх із відомо-
стями про перебування Тараса Григоровича на Придніпров’ї, 
показала його малюнки, виконані на Орелі. Бібліотекар Лариса 
Омельченко провела екскурсію імпровізованою виставкою копій 
живопису Т.Шевченка. Гості почули історії створення картин, 

пояснення деяких живописних деталей. Заступник директора 
ДЦРБ по роботі з дітьми Тетяна Рухлінська підсумувала вечір 
цікавими біографічними даними про ювіляра, а директор музею 
Вікторія Чередніченко показала присутнім відеофільм, присвя-
чений знаменній даті: гості заочно побували у Національному 
заповіднику Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі.

Шановні підгородняни, якщо бажаєте ознайомитися з копі-
ями тринадцятьох художніх робіт Тараса Григоровича – заві-
тайте до бібліотеки, де вони зараз виставлені. Бібліотекарі зро-
блять вам наповнену цікавими фактами екскурсію.

Лариса ОмеЛьЧеНКО, 
бібліотекар РДБ, м. Підгородне.

ПОБУТОвИЙ ФАшИЗм
Багатьом придніпровським землякам  

Сергія Нігояна
Ця юності причахлої печать:
Життя затихло на студентській лаві...
Вальсують пальці, а вуста мовчать
Без поцілунку в строгій балаклаві.
Ця товща лат ховає від біди –
Незнання, небажання, пофігізму...
Байдужості напалми відведи –
Простого побутового фашизму!
Коли сусідка спідній бруд пере,
В піввуха дослухаючись до горя:
Хтось нині, натякають, ще помре...
Та він же «екстреміст» - отак говорять!
Хоч хлопець - із найближчого села
(Росу топтали спільного ґатунку),
Сусідка йому віри не йняла -
Цьому вояці в утлих обладунках...
Пальнув по генах Голод-тридцять три –
Гвинтівка найстрашнішого калібру!
Ця жінка – раб. З рабом - поговори,
І погодуй, і крихти з рота витри.
Розповідай терпляче й до пори,
І без надії тупо сподівайся,
Що Боженька отямить ізгори:
За «екстреміста», жінко, кайся, кайся!..

ДіД
Був на Грушевського самотній чоловік.
Стояв у пеклі, на згорілій шині.
Дивився на червоно-чорний світ, 
Допомагав, як міг, чиїйсь дитині...
Свого портрета бачив на щиті.
Не здивувався: так і має бути.
«Нащадки славні, вояки – ще ті:
Мені б від них ще дечого набути!
Я кинув клич: «Борітеся!» - й вони
Врага і супостата побороли!
Що маю більш: заслуги чи вини
У тім, що боротьба іде довкола?..»
«І не заслуга, Діду, й не вина,
Ми просто Ваші рідні онучата.
Коли ж в онуків – праведна війна,
Хто, як не Дід, нам буде помагати?!»

Лариса ОмеЛьЧеНКО

Нещодавно до Всесвітнього дня читання вголос бібліотекарі 
Підгородненської районної дитячої бібліотеки завітали до мале-
чі дитячого садочка «Енергетик», щоб провести голосні читання 
присвячені творчості російської дитячої поетеси Олени Благіні-
ної. У поетеси дуже багато віршів про маму, бабусю. Її вірші м’яко 
та ненав’язливо вчать дітей допомагати мамі, цінувати її роботу.

Під час голосних читань ми акцентували увагу дітвори на од-
ному з віршів Олени Благініної «Посидимо в тиші», якому в цьо-
му році виповнюється 40 років із дня написання.

Діти з цікавістю слухали бібліотекарів, а потім стихійно від-
бувся святковий концерт. Малюки самі зголосилися розповідати 
вірші, а потім ще й заспівали пісеньку про маму. 

Найважливіше завдання бібліотеки привернути увагу дитини 
до читання. Всі присутні отримали велике задоволення від спіл-
кування. Тож Всесвітній день читання вголос вдався на славу. 

Тетяна РУхЛИНСьКА, заступник директора 
по роботі з дітьми м. Підгородне.

Предметний тиждень – 
складова частина навчаль-
но-виховної роботи вчителя 
– предметника. Організовані 
й цілеспрямовані заняття з 
предмету, які проводяться в 
урочний та позаурочний час, 
сприяють розширенню знань, 
умінь і навичок, розвитку са-
мостійності, індивідуальних 
здібностей і схильностей уч-
нів, задоволення їхніх інтере-
сів і забезпечення розумового 
відпочинку.

Наприкінці лютого у Кіров-
ській СЗШ-2 пройшов тиж-
день історії та права (вчителі 
Любов Гладка та Валентина 
Синявська).

Згідно предметного тижня 
учні школи провели заочну 
екскурсію сторінками історії 
рідного краю, переглянули 
документальні кадри з фільму  
«Дніпропетровщина. Жива 
пам’ять регіону».

Учні 10 класу разом із учи-
телем історії запросили на 
відкритий урок із теми: «Наш 
край в період НЕПу», оди-
надцятикласники – на урок 
із теми «Проголошення неза-
лежності України». Незабутнє 
враження справив  на старшо-

класників урок-пам’ять «Аф-
ганістан болить у моїй душі».

У межах тижня проведено 
брейн-ринг для учнів 9 кла-
су. Запропоновані завдання з 
права дали змогу поглибити 
інтерес до предмета, розши-

рити світогляд учнів, проде-
монструвати здобуті знання 
та навички. У гумористичній 
сценці  «Суд над козою-дере-
зою» формувалось прагнення 
до справедливого суду, відпо-
відальності за вчинки.

Учні 5-8 класів взяли участь 
у підготовці та проведенні 
усного журналу  «Особи-
стості в історії України», де 
школярі презентували відо-

мості про видатних особи-
стостей княжої  та козацької 
доби. Історичні цікавинки про 
княжну Ольгу, Володимира 
Великого, Ярослава Мудро-
го  розширили знання учнів, 
сприяли усвідомленню істо-

ричних періодів, 
формували на-
ціональну сві-
домість  та істо-
ричну пам’ять. 
Особливий інте-
рес у присутніх 
викликав діалог 
із роману Павла 
Заг ребельного  
«Роксолана»  у 
виконанні учнів 
8 класу Станіс-
лава Дьоміна та 
Даяни Савенко.

Проведені на тижні історії 
та права заходи поглибили  
набуті знання учнів, форму-
вали  історичне мислення та 
свідомість, стали поштовхом 
до розвитку особистості шко-
ляра, розширення його світо-
гляду.

Любов ГЛАДКА, ди-
ректор, учитель історії 
та права, Кіровської  
СЗШ-2.

вИДАТНИЙ СИН 
УКРАЇНСьКОГО НАРОДУ
На Правобережжі Дніпра розкинулось ма-

льовниче село Шевченко. Центр села прикра-
шає пам’ятник Великому Кобзареві,  стежка до 
якого не заростає ніколи.

Ось і цього року жителі нашого села також 
прийшли вшанувати його пам’ять. Урочисте 
зібрання розпочалось піснею на слова Т.Г.Шев-
ченка «Реве та стогне Дніпр широкий» і покла-
данням квітів до пам’ятника великому сину 
українського народу. Усіх присутніх зачарува-
ла розповідь вчительки-пенсіонерки, відмінни-
ка народної освіти України Катерини Харченко, 
яка емоційно, змістовно розповіла про життя та 
творчість генія, переплітаючи її декламуван-
ням уривків з творів Т.Г. Шевченка. Учениці 
школи Софія Мальченко та Анастасія Осадча 
читали напам’ять твори видатного поета.

Зібрання закінчилося піснею «Молитва за 
Україну».

Наталія АНТОНюК, завідуюча  
Шевченківської сільської бібліотеки.
Любов ЩУР, директор сільського  
Будинку культури.

Духовний гетьман України

ТОБі вКЛОНЯЄмОСь, ТАРАСе!

ТИЖДеНь іСТОРіЇ ТА ПРАвА

Поглиблення  набутих  знаньвіДЛУННЯ СвЯТА

Всесвітній день читання вголос
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З метою усунення перешкод у розвитку бізнесу, недопущення фактів порушення прав 
фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарювання, незаконного втручання у їх го-

сподарську діяльність, тиску з боку органів державного контролю та правоохоронних органів у прокуратурі Дніпропе-
тровського району запроваджено телефон «гарячої лінії» – (056) 27-90-04. Повідомлення приймаються у будні дні 
з 09 до 18 години, перерва з 13 до 14 години.

ПРОКУРАТУРА іНФОРмУЄ

 Тривалий час вважалося, що вода 
– відновлювальний ресурс та її кіль-
кість на Землі стабільна. Цей по-
стулат визначав наше ставлення до 
цього ресурсу. Проте, незважаючи 
на те, що вода – найбільш поширена 
речовина на планеті, запаси прісної 
води не перевищують 2,5 – 3,0% від 
загального обсягу води. Щорічне 
зростання чисельності населення 
планети майже на 80 млн., 
призводить до зростання 
потреб у воді.

 Прісна вода перетво-
рюється на дефіцитний 
ресурс і, за висновками 
міжнародних експертів, 
проблема дефіциту прісної 
води загостриться вже до 
середини XXI сторіччя.

За статистичними дани-
ми в минулому сторіччі 
населення світу зросло в 3 рази, в 
той час, як водоспоживання збіль-
шилося в 6 разів. Уже сьогодні по-
над 1 млрд людей не мають доступу 
до водних ресурсів, а понад 2,4 млрд 
потребує забезпечення належних 
санітарних умов водоспоживання. 
За оцінками спеціалістів, глобальні 
тенденції збільшення попиту на вод-
ні ресурси невтішні, навіть оптимі-
стичні прогнози дають підстави вва-
жати, що в 2050 році нестачу прісної 
води відчуватиме, тільки уявіть, 
кожний 4 житель планети.

Населення нашого Дніпропетров-
ського району, особливо минулими 
роками, також відчуло дефіцит пит-
ної води в сільській місцевості. При-
чиною низького забезпечення водою 

є значне пониження рівня ґрунтових 
вод та рівнів води в основних річках 
Оріль, Самара, Кільчень, що в свою 
чергу вплинуло на рівень води в 
ставках, криницях. Такий стан вини-
кає внаслідок малої кількості атмос-
ферних опадів влітку та зменшення 
снігових запасів у зимовий період. 
Подібна ситуація може зберегтися і 
цього року, враховуючи тенденцію 
останніх років та незаперечний на 
сьогодні факт - ми ніколи не будемо 

мати більше води, 
ніж маємо зараз.

Як свідчить дос-
від, що достатнє й 
екологічно безпеч-
не водокористу-
вання,  збереження 
водних ресурсів 
для майбутніх по-

колінь залежить не тільки від ме-
теорологічних та погодних умов, а 
й від людського фактору, тобто від 
конкретної людини чи посадовця, 
які на власному прикладі дбатимуть 
про чистоту річок, водосховищ, ра-
ціональне використання води, не до-
пускатимуть забруднення поверхне-
вих вод неочищеними стічними во-
дами. На сьогоднішній день найбіль-
ша шкода - наша байдужість.

Питання відновлення та збере-
ження водних ресурсів для ниніш-
ніх та майбутніх поколінь повинно 
стати пріоритетним і першочерго-
вим завданням нинішньої влади й 
кожного з нас.

А що можемо зробити для початку 
ми? 

1. Відремонтувати всі крани й 
труби, що протікають. Вони є при-
чиною втрати більш 18 200 літрів 
води щомісяця; 2.  Під час готуван-
ня їжі можна зекономити близько 
45-60 літрів води, промиваючи овочі 
та фрукти в каструлі, замість того, 
щоб мити їх під відкритим краном; 
3. Можна заощадити близько 60 лі-
трів води під час миття посуду, якщо 
мити посуд у раковині, наповненій 
водою, а не під відкритим краном; 

4.  Приймати душ замість щоденної 
ванни. Це допоможе зберегти біль-
ше 25 літрів води. Обмежте прийом  
ванни на користь душа до 2-3 разів 
на тиждень.

5. Закривати воду, коли чистимо 
зуби, голимося або намилюємося. 
Цим ми можемо заощадити до 9 лі-
трів води; 6. Під час купівлі нової 
пральної машини, перевагу відда-
вайте моделі з економним режимом 
використання води. Сучасні моделі 
потребують майже на 40% менше 
води, ніж застарілі; 7.  Поливайте 
газони та городи зранку й ввечері, 
коли випаровування набагато мен-
ше, ніж вдень; 8.  Збирайте дощову 
воду для поливу саду, городу або 
газону.

Наше з вами завдання - зберегти  
воду та природні ресурси свого ра-
йону для себе та своїх дітей.

І може тоді вода нам віддячить. А 
зараз ми всі можемо сказати їй тіль-
ки одне: «Вибач ...».

вікторія ДеРев’ЯНКО,  інже-
нер експлуатаційно-технічного 
вузла зв’язку.

«Провесінь 2014» – 19-ий за відліком часу 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс ви-
конавців на народних інструментах, який 
збирає щороку в степовій столиці Україні 
– Кіровограді більше тисячі музикантів, пе-
дагогів, студентів та учнів із усіх областей 
країни.

Музичні таланти нашого району не за-
лишилися осторонь цього престижного 
заходу. Від Підгородненського Будинку 
культури участь у цьому конкурсі взяв ба-
яніст Валерій Волошин, учень 8-А класу 
Підгородненської СШ-3. Хлопця навчає та 
підготував до виступу наш відомий земляк, 
переможець багатьох Всеукраїнських та 
Міжнародних музичних конкурсів баяніст 
Станіслав Махно.

 За участь у «Провесні» музикант був на-
городжений Дипломом I ступеня та цінним 
подарунком.

Днями в м. Дніпродзержинську відбувся 
конкурс-фестиваль «Музичний калейдо-
скоп», в якому Валерій Волошин посів почес-
не II місце.

Побажаємо юному талантові й надалі ак-
тивно брати участь у різноманітних музич-
них заходах та неодмінно досягати бажаних 
результатів – найвищих перемог і нагород.

Наталія ЯКівець.

Традиційно в квітні-травні в Україні проходить 
всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкіл-
ля», під час якої проводяться заходи із забезпечення 
чистоти й порядку в населених пунктах, ліквідації 
несанкціонованих сміттєзвалищ, прибирання та 
приведення у належний санітарний стан прибудин-
кових територій, парків, скверів, дитячих і спортив-
них майданчиків, кладовищ, вулиць, доріг, зупинок 
транспорту, висаджень нових дерев та кущів.

У минулому році під час проведення щорічної все-
української акції з благоустрою «За чисте довкілля» 
взяли участь усі населені пункти Дніпропетровсько-
го району; була залучена громадськість, підприєм-
ства, установи та організації незалежно від форм 

власності та відомчого підпорядкування, а також 
учнівська молодь.

Таким чином, із метою забезпечення чистоти й 
порядку в населених пунктах та проведення зазна-
чених акцій об’єдналася велика кількість небайду-
жих мешканців району, які прибирали прибудинкові 
території, парки, сквери, вулиці, дороги, кладовища, 
братські могили, меморіальні комплекси та місця по-
чесних поховань, очищали від сміття береги водойм, 
висаджували дерева, кущі, прибирали газони та впо-
рядковували квітники.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі пи-
тання проведення щорічної акції «За чисте довкіл-

ля» та дня благоустрою територій населених пунк-
тів» на території Дніпропетровського району вже 
розпочалася організаційна робота щодо проведення 
зазначеної акції.

У рамках всеукраїнської акції з благоустрою «За 
чисте довкілля» проходить день благоустрою тери-
торій населених пунктів (суботник), який припадає 
в цьому році на 12 квітня.

шановні мешканці району! Не будьте байдужи-
ми, долучайтеся до щорічної всеукраїнської акції 
з благоустрою «За чисте довкілля» в квітні-трав-
ні місяці 2014 року та дня благоустрою територій 
населених пунктів 12 квітня 2014 року.

відділ житлово-комунального господарства та 
будівництва райдержадміністрації. 

КАмПАНіЯ ДеКЛАРУвАННЯ 
ТРИвАЄ

Під час зустрічі з редактором газети 
«Дніпровська зоря» начальник управління 
доходів і зборів з фізичних осіб Дніпропе-
тровської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропе-
тровській області Сергій Скрипник  повідо-
мив, що одним із головних завдань, які сто-
ять перед органами Міндоходів на початку 
кожного року, є успішне проведення кам-
панії декларування доходів громадян. 

У 2014 році платники податку на доходи 
фізичних осіб, які бажають реалізувати своє 
право на податкову знижку за наслідками 
2013 року, податкову декларацію можуть 
подати упродовж всього року. Сьогодні ак-
туальним є отримання інформації за допом-
огою мережі Інтернет. На офіційному сайті 
Міндоходів www.minrd.gov.ua створено 
спеціальний банер «Декларуй. Україну бу-
дуй!», в якому зроблено підбірку необхідних 
матеріалів, а також розміщено бланк декла-
рації та порядок її заповнення. 

Сергій Юрійович також повідомив, що 
станом на 1 березня 2014 року до податкової 
інспекції подали декларації 241 громадянин. 
На даний час задекларовано 6252,7 тис. грн. 
Платниками самостійно нараховані подат-
кові зобов’язання в сумі 217,6 тис. грн.

Проведено брифінг за участі заступника 
начальника Дніпропетровської ОДПі ГУ 
міндоходів у Дніпропетровській області

У приміщенні Дніпропетровської ОДПІ 
ГУ Міндоходів у Дніпропетровської області 
відбувся брифінг за участі заступника на-
чальника Дніпропетровської ОДПІ Юрія 
Кочеткова.  Було розглянуто наступну тему: 
«Кампанія декларування - 2014». 

Дніпропетровська ОДПІ нагадує, що з  
1 січня 2014 року розпочалась кампанія де-
кларування доходів громадян, отриманих 
протягом 2013 року 

Термін подання річних податкових декла-
рацій про майновий стан та доходи встанов-
лено до 1 травня 2014 року. 

У ході брифінга, Юрій Вікторович також 
нагадав про право подати декларацію для 
отримання податкової знижки.  До податко-
вої знижки включаться фактично здійснені 
протягом звітного податкового року плат-
ником податку витрати, підтверджені від-
повідними платіжними та розрахунковими 
документами. 

Для зручності платників податків подат-
кову декларацію про майновий стан та дохо-
ди можливо подати в електронному вигляді. 

При заповненні декларації про майновий 
стан і доходи платникам можна користува-
тись детальною відеоінструкцією «Декла-
рування доходів громадян» або зразком за-
повнення декларації про майновий стан та 
доходи з відповідними додатками, що розмі-
щені на офіційному веб-порталі Міністер-
ства доходів і зборів України www.minrd.
gov.ua.

На завершальному етапі брифінгу Юрій 
Кочетков зазначив, що добровільне деклару-
вання своїх доходів - це демонстрація взаєм-
ної довіри та партнерських відносин між 
платниками податків та державою. Декла-
руючи доходи та сплачуючи податки, грома-
дяни роблять свій індивідуальний внесок у 
добробут своєї держави. Кожен громадянин 
має розуміти свої зобов’язання перед держа-
вою, і зобов’язання держави - перед ним.

Дніпропетровська ОДПі

Відповідно до законодавства України Сурсько-Литовський сільський голова  
Андрєєв Григорій Дмитрович подав декларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу сільського голови становить 
95593 грн. У тому числі 85244 грн – заробітна плата. Дохід його родини становить 
13700 грн.

Щодо нерухомості, у Г. Д. Андрєєва є земельна ділянка загальною площею 1400 кв. 
м., автомобіль Toyota Camry, 2003 року випуску.

У власності членів сім’ї Г.Д. Андрєєва перебуває житловий будинок площею 80 кв. 
м., гараж та земельна ділянка  площею 6,15 га.

Відповідно до законодавства України заступник Сурсько-Литовського сільського 
голови Десятерик Костянтин миколайович подав декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу заступника сільського голо-
ви становить 91796 грн. У тому числі 63793 грн – заробітна плата. Дохід його родини 
становить 12463 грн.

Щодо нерухомості, у К.М. Десятерика є квартира площею 102 кв. м., гараж площею 
70 кв. м., земельна ділянка загальною площею 1100 кв. м., автомобіль КАМАЗ, 1986 
року випуску.

У власності членів сім’ї К.М. Десятерика перебуває земельна ділянка  площею  
1000 кв. м.

Відповідно до  законодавства України Любимівський сільський голова  
Желяб’єва Катерина Павлівна подала декларацію про майно, доходи, витра-
ти і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу сільського голови ста-
новить 109500 гривень. У тому числі: 89100 грн. - заробітна плата. Дохід її 
родини становить 43800 грн.

 Щодо нерухомості, у К.П. Желяб’євої є земельні ділянки загальною площею 
1200 кв. м. і 78500 кв. м., житловий будинок площею 105,8 кв.м. 

Відповідно до  законодавства України заступник  Любимівського сільського 
голови Рибачук Любов миколаївна подала декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу заступника  сільського 
голови становить 100967 грн. У тому числі: 77600 грн - заробітна плата.

     Щодо нерухомості, у Л.М. Рибачук є земельні ділянки загальною площею 
2100 кв. м., 70000 кв. м. та  житловий будинок площею 72 кв. м. 

вСеСвіТНіЙ ДеНь вОДИ 

Планета на порозі дефіциту питної води

ЗНАЙ НАшИх 

 ЗА ЧИСТе ДОвКіЛЛЯ Благоустрій територій населених пунктів

міНіСТеРСТвО ДОхОДів і ЗБОРів ПОвіДОмЛЯЄ іНФОРмАціЯ ПО ДеКЛАРАціЯх
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хРИСТИАНСКИе ИСТИНы

Поради садівникам
РОБОТИ в САДУ

У саду садівники продовжують обрізку дерев. 
На старих деревах проводять омолоджуючу об-
різку. Садівники рекомендують сильно не обріза-
ти за один рік, інакше дерево мало того що старе, 
так ще стане ослаблене. Омолоджуйте поступово 
протягом декількох років. Великі рани замазують 
садовим варом.  Також проводиться посадка дерев. 
Очистіть на штамбах і гілках відмерлу кору скреб-
ками або металевими щітками. Потім рани замажте 
садовим варом і проведіть побілку. 

Господині на замітку
ПОТРіБеН ПЛЯмОвИвіДНИК?

Підійде перекис водню (3%). Обробляти пере- 
кисом можна більшість видів тканин. Просто про-
тріть пляму тампоном, змоченим у перекису, а по-
тім змийте гарячою водою.

Готуємо смачно
КАПУСТЯНА СОЛЯНКА 

З шАмПіНьЙОНАмИ
Інгредієнти: капуста білокачанна − 800 г, вода  

2 ст. л., винний оцет білий 7 мл., суміш перців − 2 г, 
сіль − 2 щіпки, олія соняшникова рафінована −  
3 ст. л., солоні огірки − 150 г, томатна паста − 1 ст. л., 
цибуля ріпчаста − 150 г., гриби печериці − 350 г., цу-
кор − 1 ч. л. Спосіб приготування: підготувати пече-
риці, огірки, цибулю, томатну пасту та нашаткова-
ну білокачанну капусту. Капусту злегка обсмажити  
з 2 ст. л. рослинної олії. Додати 2 ст. л. води й туш-
кувати на маленькому вогні близько 40 хв. під криш-
кою. Печериці вимити, обсушити та нарізати вели-
кими скибочками. Ріпчасту цибулю обчистити й 
нарізати тонкими шматочками, пасерувати на 1 ст. 
л. рослинної олії. Тим часом до капусти слід дода-
ти томатну пасту, цукор, сіль, суміш перців, винний 
оцет. Перемішати й тушкувати ще 20 хвилин. До 
пасерованої цибулі додати скибочки грибів, пере-
мішати, трохи обсмажити. Покласти огірки, нарі-
зані крупними шматочками. Посолити, поперчити, 
перемішати й зняти з вогню. У вогнетривку форму 
викласти половину тушкованої капусти. Грибну 
масу покласти наступним шаром. Закрити другою 
половиною капусти. Запікати в духовці 20 хвилин 
при 200 °C.

Здоров’я
веСНЯНі віТАміНИ

1 склянку окропу + 1 чайну ложку будь-якого 
чаю (навесні краще вживати зелений) + 1 чайну 
ложку подрібнених плодів шипшини або горобини.  
Не забувайте, що навесні фрукти та свіжі овочі − 
справжнє джерело вітамінів.  Вживайте щодня су-
міш із узятих у рівних частках лимона, волоських 
горіхів, родзинок і кураги з додаванням меду (все 
подрібніть, а краще пропустіть через м’ясорубку). 

Краса над усе
ЯК ДОПОмОГТИ шКіРИ НАвеСНі?

Зараз для шкіри найголовніше – зволоження. Зволо-
жувати необхідно, насамперед, зсередини. Випивати 
не менше 2 літрів чистої води в день. Завдяки таким 
нехитрим дій поліпшується не тільки стан шкіри, але 
і всього організму загалом. Вода допоможе очистити 
організм від шкідливих речовин, сприяє схудненню. 
Крім того, дуже корисно умивання холодною водою 
або протирання шматочками льоду з настою трав.

майстер-клас для чоловіків
ЯК швИДКО СхУДНУТИ?

Настій кориці з лавровим листом: 1 паличка кори-
ці, 4 лаврових листа помістити в 1 л води й кип’ятити 
15 хвилин. Вживати по півсклянки настою щодня до 
сніданку протягом тижня. Тиждень перерва.

Льняне масло: олію лляну, слід купувати в ап-
теках або магазинах і тільки холодного віджиму. 
Вживати 2 ст. л. щодня, як у чистому вигляді, так і 
додаючи до салатів.

мудрі вислови
Коли ти вагаєшся між чим ви-

брати - кинь монетку. Вона ні-
чого не вирішить, але в момент, 
коли вона летить - ти вже зна-
єш, на що сподіваєшся . . .

ОвНИ. вам  не варто братися за виконання 
монотонних і тривалих проектів. Намагайтеся 
обдумувати свої дії й тримати себе в руках, інак-
ше ризикуєте одержати проблеми через свою не-
виправдану запальність.

ТІЛЬЦІ. Вдалий період для кар’єри, ваші до-
сягнення оцінять ваші опоненти, й фінансовий 
прибуток вас порадує. Ви легко знайдете спільну 
мову з партнерами й прийдете до єдиної думки. 

БЛИЗНюКИ. На перший погляд, настає ціл-
ком успішний тиждень. Нарешті ви розрахуєтесь 
із своїми боргами й зобов’язаннями. Вам буде 
дуже комфортно навіть у знайомій атмосфері. 

РАКИ. Успіх безпосередньо пов’язаний із шо-
стим почуттям. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, 
й тоді навіть неприємності обернуться для вас вигодою. 
Самореклама й піар серед великої кількості людей пі-
дуть на користь.

ЛевИ. Ви миттєво зорієнтуєтесь у складній ситуації 
й приймите об’єктивне та вірне рішення. Покладайтеся 
тільки на свої зусилля. Незабаром  ваші фінансові й про-
фесійні питання вирішаться. 

ДівИ. Вам дуже складно буде виконати взяті на себе 
обіцянки. Намагайтеся не обмежувати себе конкретни-
ми термінами виконання, якщо існує можливість - по-
тягніть час. 

ТеРеЗИ. Підходящий для започаткування нових 
справ тиждень. Вам захочеться відпочити, відновити 
сили й перечекати певний час. На вихідних нові знайом-
ства й зустрічі будуть для вас цікавими.

СКОРПіОНИ. Настав час для вирішення важливих 
питань. Краще орієнтуйтеся на власну інтуїцію. Цілком 
ймовірно, що отримані пропозиції принесуть вигоду. 

СТРіЛьці. Намагайтеся не приймати доленосних рі-
шень - навряд чи ви зможете бути об’єктивними до себе 
й оточуючих. У вихідні дні кращим відпочинком буде 
виїзд на природу.

КОЗеРОГИ. Почуття впевненості вас не підведе. Ви 
здатні на ясні думки, вірні міркування й прийняття пра-
вильних рішень. Скористайтеся цим моментом. 

вОДОЛіЇ. Вам можна позаздрити в розважливості й 
проникливості. Ви легко оціните й зіставите свої сили 
з силами конкурентів. Гарний період для подорожей та 
відряджень.

РИБИ. На вас чекає вдалий період для завершення й 
підбиття підсумків співпраці з партнерами як у бізнесі, 
так і в особистому житті. Перш ніж укладати нові угоди, 
зважте всі «за» й «проти».

О ТеРПеНИИ.
НеДеЛЯ КРеСТОПОКЛОННАЯ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы износим Крест Христов в середине Великого по-

ста для того, чтобы напомнить самим себе о страда-
ниях Господа. Обычно к середине поста многие 
люди начинают утомляться от воздержания, 
от постной пищи, от посещения богослу-
жений. Для того чтобы преодолеть эту сла-
бость, продолжить пост, мы и взираем на Крест 
Господень. Помимо глубочайшего спасительного 
смысла Голгофская Жертва явила нам образ страдания 
— страдания незаслуженного, страдания несправед-
ливого. Каждый человек в жизни своей сталкивается с 
незаслуженными обидами, с оскорблениями, интрига-

ми, коварством. И как больно мы 
уязвляемся, когда нас незаслужен-

но обижают! Даже когда по заслугам обижают, 
и то уязвляемся. А если незаслуженно — какая 

глубина переживаний у каждого из нас. 
И Крест Христов помогает нам нести наш соб-
ственный крест, а молитва пред Крестом и 
должна, в первую очередь, сводиться к тому, 
чтобы Господь дал нам силы, мужество, терпе-
ние, чтобы укрепил нашу веру, чтобы несение 

Креста Христова (а каждое страдание есть Крест 
Господень) было для нас таким же спасительным, ка-
ким спасительным был Крест Господа Голгофский. 
Аминь..

Константин ДРОБИТьКО.
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Евакуація − комплекс заходів щодо 
організованого вивезення (виведення) 
населення з районів (місць), зон мож-
ливого впливу наслідків надзвичайних 
ситуацій і розміщення його у безпеч-
них районах (місцях), якщо виникне 
безпосередня загроза життю та заподі-
яння шкоди здоров’ю людей.

Готуючись до евакуації, кожний 
зобов’язаний: підготувати та взяти 
з собою паспорт, військовий квиток, 
документ про освіту та фах, свідо-
цтва про шлюб та народження дітей, 
трудову книжку або пенсійне посвід-
чення, гроші й цінності; наявні засо-
би індивідуального захисту (респі-
ратор, одяг та взуття, пристосовані 

для захисту шкіри від радіоактивних 
речовин); комплект верхнього одягу 
та взуття за сезоном та погодою; про-
дукти харчування й воду на три доби, 
упаковані в герметичні місткості, 
пакети, постільну білизну. Загальна 
вага особистих речей на кожного чле-
на сім’ї повинна бути не більш ніж 50 
кг. Дітям дошкільного віку вклада-
ється в кишеню або пришивається до 

одягу записка, де зазначається прізви-
ще, ім’я та по батькові, домашня адре-
са, а також ім’я та по батькові матері 
й батька. Залишаючи квартиру, слід 
вимкнути освітлювальні й нагріваль-
ні прилади, закрити водопровідні та 

газові крани, вікна й двері. Прикріпи-
ти на двері заздалегідь підготовлену 
табличку «У приміщенні (квартирі) 
№.... мешканців немає».

На шляхах евакуації необхідно: не-
ухильно виконувати всі розпорядження 
керівників; швидко та грамотно діяти 
за сигналами оповіщення; не залишати 
своїх місць у транспорті та не виходи-
ти з нього без дозволу; після прибуття 
до кінцевого пункту евакуації пройти 
реєстрацію та зайняти призначене по-
мешкання.

Олександр ЄГОРОв, голов-
ний спеціаліст сектору взаємодії 
з правоохоронними органами,-
цивільного захисту, оборонної 
та мобілізаційної роботи райдер-
жадміністрації.

Управління агропромис-
лового розвитку Дніпропе-
тровської райдержадміні-
страції оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади 
начальника відділу фінансо-
во-кредитного забезпечення, 
економічного аналізу та со-
ціально-трудових відносин 
(головний бухгалтер). Вимо-
ги до претендентів: грома-
дянство України; повна вища 
освіта; стаж роботи за фахом 
не менше 3 років; володіння 
персональним комп’ютером 
в обсязі користувача про-
грамним забезпеченням. 
Термін подання документів 
– протягом 30 календарних 
днів із дня публікації оголо-
шення. Довідки за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Теплич-
на, 5, каб.44, тел.: 27-90-06.

Управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському 
районі Дніпропетровської області 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади начальника відділу 
виконання бюдету, бухгалтерсько-
го обліку та звітності – головного 
бухгалтера. У конкурсі можуть 
взяти участь усі бажаючі громадя-
ни України, які мають повну вищу 
освіту відповідного професійного 
спрямування та стаж роботи в дер-
жавній службі або в сферах управ-
ління за фахом. Володіння комп’ю-
терними програмами, знаннями 
законодавчої бази та інструктивних 
документів. За довідками звертати-
ся за телефонами: 725-47-06, 27-80-
40. Адреса: сел. ювілейне, вул.Те-
плична, 23. Документи подаються  
протягом 30 календарних днів із 
дня опублікування оголошення. 

З початку 
2014 року 

на території Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області зареєстровані 
8 фактів незаконних заволодінь АМТЗ.   

ВДАІ Дніпропетровського РВ ГУМВС 
України в Дніпропетровській області  на-
гадує, власникам транспортних засобів та 
водіям, що транспортні засоби доцільні-
ше  зберігати на охоронюваних стоянках 
та в ГБК, не залишати свої транспортні 
засоби без нагляду, не вживши всіх за-
ходів, щоб не допустити їх самовільного 
руху, проникнення до них або незакон-
ного заволодіння ними, а також доцільно 
обладнати транспортні засоби протиугін-
ними пристроями та сигналізацією.  

У разі якщо, ви стали очевидцем ДТП 
із місця скоєння якого водії зникли, теле-
фонуйте до ВДАІ Дніпропетровського РВ 
за телефоном 753-91-61, або до Дніпропе-
тровського РВ за телефонами: 753-77-04, 
756-25-08.  

ВДАІ Дніпропетровського РВ ГУМВС 
України в Дніпропетровській області 
звертається до всіх учасників дорож-
нього руху бути взаємно ввічливими та 
нагадує, що відносно водіїв які залиши-
ли місця скоєння ДТП, згідно чинного 
законодавства передбачена не тільки ад-
міністративна, але й кримінальна відпо-
відальність. 

віталій КОСЯЧеНКО, інспектор 
ВДАІ, майор міліції.

КіРОвСьКА СеЛИЩНА РАДА оголошує  конкурс  на 
оренду нежитлового приміщення, площею 83,8 кв. м., роз-
ташованого за адресою: вул. Центральна, 46, сел. Кіровське 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області.     

Документи подаються протягом 30 календарних днів із 
дня виходу оголошення про проведення конкурсу.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: 
сел. Кіровське, вул. центральна, 35, каб. № 2, 
тел. 761-16-45(75) щоденно, крім суботи та неділі.

БеЗПеКА ЖИТТЄДіЯЛьНОСТі

евАкуАція

ДАі іНФОРмУЄ

ПОвіДОмЛеННЯ ПРО ОПРИЛюДНеННЯ 
ПРОеКТУ РеГУЛЯТОРНОГО АКТА

Проект рішення Дніпропетровської районної ради  
«Про погодження вартості робіт та послуг, які надаються кому-
нальним підприємством «Архітектурне бюро»

Проектом рішення Дніпропетровської районної ради, на під-
ставі відповідних розрахунків, пропонується затвердити вартість 
робіт та послуг, які надаються комунальним підприємством «Ар-
хітектурне бюро».

Зауваження та пропозиції до проекту рішення можна надіслати 
до відділу з питань соціально-економічного розвитку територій 
району та здійснення економічних реформ виконавчого апарату 
районної ради за адресою: 52005, Дніпропетровський район, сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 5, кабінет № 12, тел. (0562)27-80-95 або 
електронною поштою: e-mail:dneprrada@dp.gov.ua з подальшим 
наданням на паперових носіях.

Проект рішення районної ради «Про погодження вартості робіт 
та послуг, які надаються комунальним підприємством «Архітек-
турне бюро» та відповідний аналіз регуляторного впливу опри-
люднено на офіційному веб-сайті Дніпропетровського району:  
Web: http:// www.dnipr.dp.gov.ua  в розділі  «районна рада»  - «ре-
гуляторна політика».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань до проекту рішення приймаються до 22 квітня 2014 
року.

ПіДГОРОДНеНСьКА 
міСьКА РАДА оголошує 
конкурс на заміщення 
вакантної посади заступника 
міського голови. 

вимоги до претендентів: 
повна вища освіта, стаж 
роботи на державній службі 
не менше 3 років, володіння 
державною мовою та 
персональним комп’ютером. 
Заяви подаються протягом 
30 календарних днів із дня 
публікації оголошення. 

Телефон для довідок 
729-16-20.



МИРНІ ПОСТРІЛИ 
В ПАРТИЗАНСЬКОМУ

На базі Партизанської СШ (директор Віктор Невеселий) 
відбувся районний турнір із кульової стрільби, приуроче-
ний 82-й річниці утворення Дніпропетровської області під 
егідою Дніпропетровської районної організації сприяння 
обороні України. Змагалися 5 юнацьких та 4 дівочих ко-
манди.

Командний залік (максимум 100 очок): І місце – Зорян-
ська СШ – 80 очок (Орест Химук, Володимир Гуржій); ІІ 
місце – «Педагог» - 79 очок (Сергій Коваленко, Валентин 
Щербатюк); ІІІ місце – Партизанська СШ - 65 очок (Олек-
сандр Кулябкин, Ілля Саєнко).

Особистий залік. Юнаки (максимум 50 очок): І місце – 
Микола Маслаківський – 48 очок (Зорянська СШ, тренер 
Сергій Коваленко); ІІ місце – Олександр Дьячков – 47 очок 
(Зорянська СШ, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Сер-
гій Вербицький); ІІІ місце -  Андрій Готвянський – 45 очок 
(Партизанська СШ, вчитель предмету «Захист Вітчизни» 
Валентин Щербатюк)

Особистий залік. Дівчата (максимум 50 очок): І місце – 
Катерина Якобчук – 33 очка (Партизанська СШ); ІІ місце 
– Анастасія Сидоренко – 27 очок (Партизанська СШ); ІІІ 
місце – Анастасія Копиткова – 25 очок (Зорянська СШ).

В’чеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Слід відзначити 
практично стовідсотковий показник Зорянських стрільців. 
Микола та Олександр вибили по чотири «десятки», схи-
бивши лише по разу. Очевидний прогрес місцевих снайпе-
рів, причому не тільки кількісно (у партизан 3 медалі), а й 
якісно. Андрій та Катя своєю відмінно стрільбою довели, 
що є гідними претендентами та чемпіонське звання».

Сергій веРБИцьКИЙ.
На фото: на вогневому рубежі.
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ДОПОМОЖІТЬ УРЯТУВАТИ ЖИТТЯ
Сергійкові Босаю, 10-річному життєрадісному хлопчи-
кові з села Олександрівка Дніпропетровського району, 

загрожує небезпека. 
Діагноз: онкологічне захворю-
вання крові. 

Мама, Наталія Григорівна, інва-
лід II групи, сама виховує дитину. 

Дорослі не можуть залишити дити-
ну в біді. Ми обов’язково допоможемо 
Сергійкові, й він неодмінно одужає!

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

та колектив бібліотечних працівників Дніпропе-
тровського району від щирого серця вітають із юві-
лейним Днем народження бібліографа Центральної 
районної бібліотеки – вікторію РешеТИЛО

Шановна Вікторіє Володимирівно!
Ювілей – це найкраща пора:
І квітує, й сміється життя!
Неповторність променить,
Щиру радість несе кожна мить!
Тож нехай так буде завжди,
Щодня квітнуть щастя сади
У всьому успіхів і процвітання!
Хай здійсняться мрії й бажання!

та колектив Дніпропетровського районного 
Будинку культури щиро вітають із ювілейним 
Днем народження Тетяну михайлюченко.

Шановна Тетяно Володимирівно!
Хай доля піснею зліта,
Розквітне цвіт калиною у лузі,
Хай будуть щедрими літа
На щастя, на здоров’я і на друзів.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди і дружби у родині,
Щоб вся журба у безвість відійшла,
А радість залишилася віднині!

Як відомо, є світ літератури, при-
думаний письменниками, і реаль-
ний світ людей, з їх актуальними 
життєвими завданнями, коло інте-
ресів, рівнем культу-
ри. Поєднує  ці світи 
читання. Читання – 
не самоціль, а рідкіс-
ний спосіб опосеред-
кованого мистецтва 
розуміння життя, 
умова для самоакту-
алізації  особистості 
дитини. 

У родині Лісняк із 
Степового, читання 
– сімейна традиція. У їхній сім’ї 
кожен має свій смак і свого улю-
бленого письменника, але всі вони 
мають спільну рису - любов до 
читання й до бібліотеки, яка є до-
брою традицією вже три поколін-
ня. В свої юні роки Тамара Лісняк 
дуже любила відвідувати бібліоте-
ку, в якій вона брала свою улюбле-
ну художню літературу. Любов до 

книги з дитинства їй привила ма-
туся, а вже Тамара передала любов 
до читання своїм дітям і внукам з 
якими і відвідувала із залюбки 
бібліотеку. Старший син Володи-
мир захоплювався воєнною літе-

ратурою, це захо-
плення й привело 
його служити а 
потім і працювати 
в армії. Молодша 
донька Галиночка 
з маленьких літ 
любила читати 
про медицину, її 
улюблена книга К.

Чуковського «Айболіт», так вона 
свою любов до книги і до меди-
цини поєднала в своїй майбутній 
а тепер уже й теперішній роботі. 
Працює Галина фельдшером,  лі-
кує людей.  

Не забуває відвідати бібліоте-
ку й чоловік Тамари Лісняк, уже 
багато років він утримує пасіку, 
а бібліотека стала хорошою по-

мічницею в його справі. Бо багато 
корисної інформації надали біблі-
отекарі про бджілок. 

Протягом своїх років життя 
родина Лісняк прочитала багато 
різної літератури і галузевої, і сус-

пільно-політичної, природно-нау-
кової, технічної.

Та коли  підросли онуки бабуся 
Тамара  залюбки приходила до бі-
бліотеки з малечою й брали багато 
цікавої дитячої літератури. Степ-
нянська бібліотека із задоволен-
ням чекає до себе родину Лісняк. 
Їх три покоління всі вони різні між 
собою, але їхня любов до книги і 
читання є головною рисою в сім’ї .

Роль книги й бібліотеки в роботі 
з сім’ями величезна. Завдяки робо-
ті із сім’єю  бібліотеки житимуть 
довго, тому що любов до книги пе-
редається від бібліотекаря до бать-
ків, а від батьків до дітей.

Сніжана БОРОДАвКА, бі-
бліотекар Степнянської сіль-
ської бібліотеки.

Головна мета у роботі із діть-
ми – вихованцями новостворе-
ного закладу Малий груповий 
будиночок «Мій дім» - це по-
шук їм наставників. Наставни-
цтво – це волонтерський вид 
діяльності активних  людей, 
які готові зрозуміти, прийняти 
та допомогти. Наставник для 
дитини-сироти, позбавленої 
батьківського піклування - це 
близька людина, яка буде із 

ним поряд та допоможе під-
тримкою та порадами в час, 
коли це потрібно.

У закладі нового типу «Ма-
лий груповий будиночок «Мій 
дім», який створено в рамках 
проекту «Добре вдома», від-
булась інформаційна зустріч з 
потенційними наставниками 
для дітей Будиночку. 

На зустріч завітали 7 небай-
дужих молодих людей – во-
лонтери Малого групового 
будиночку «Мій дім», які вже 
добре знають дітей та неодно-
разово допомагали їм, про-
водили з дітьми різні заходи, 
просто дружньо спілкувалися 
та давали їм поради. Волонте-
ри прагнуть і далі допомагати 
дітям та бути частиною їх жит-
тя, тому прийшли на зустріч, 
щоб дізнатися більше про на-
ставництво.

Зустріч була присвячена 
питанням наставництва та 

ролі на-
ставника, 
особливостям взаємодії з діть-
ми-сиротами та дітьми, поз-
бавленими батьківського пі-
клування, визначенню потреб 
дітей та підтримки, яку їм не-
обхідно надавати. Завдяки та-
ким зустрічам вихованці та ви-
пускники закладу будуть мати 
підтримку близької людини й 
надалі в самостійному житті.

Після зустрічі, спеціалісти 
РЦСССДМ та регіональний 

координатор проекту «Добре 
вдома» поспілкувалися з кож-
ним учасником про їх очіку-
вання, плани та побажання 
щодо того, щоб стати настав-
никами для дітей Малого гру-
пового будиночку.

Відгуки учасників навчання: 
«Бути наставником – це дуже 
відповідально, це зв’язок із 
дитиною, який ти будеш під-
тримувати із нею може й все 
її життя. Але ця справа може 
дійсно змінити долю дитини 
на краще». «Справа настав-
ництва – це можливість поба-
чити результат своєї роботи в 
конкретній дитині».«Бути на-
ставником – це те, що я бажала 
робити для дітей Будиночка. 
Дякую, що пояснили, в якому 
напрямку мені тепер працюва-
ти».

Дар’я  ДОЩУК, регіо-
нальний координатор 
проекту «Добре вдома».

У Дніпропетровсь-
кому районі створений 

комунальний заклад центр соціальної під-
тримки сімей та дітей «Добре вдома», 
за адресою: сел. ювілейне, вул. Совхозна, 66. 

Для роботи в центрі запрошуються претен-
денти на посади: заступник директора; бухгал-
тер; інспектор з кадрів; адміністратор; юрист; 
психолог; медсестра; фахівець із соціальної 
роботи (12 посад); логопед; завідуючий госпо-
дарством; кухар; водій; робітник комплексно-
го обслуговування; прибиральник; двірник; 
котельник. вимоги до персоналу: освіта та 
кваліфікація мають відповідати обраній посаді: 
середня-спеціальна, вища (бакалавр, спеціаліст 
або магістр) відповідного напрямку. Посади 
закладу передбачатимуть роботу позмінно та 
виїзди в села району за місцем проживання 
дітей. Перевагу буде надано претендентам, які 
мають: високий рівень комунікативних нави-
чок; вміння ефективно працювати в команді; ба-
жання працювати в новому та перспективному 
середовищі; досвід роботи із сім’ями та дітьми 
різних соціальних груп, досвід роботи з дітьми, 
які мають поведінкові та емоційні проблеми; 
знання законодавства з питань захисту дітей 
та соціальної допомоги. відбір на роботу буде 
проходити на конкурсній основі. Для участі 
в конкурсі вам необхідно подати: заяву про 
участь в конкурсі (в довільній формі); резюме (з 
даними не менше двох поручителів); супровід-
ний лист претендента (в довільній формі); копії 
документів про освіту.

Більш детальну інформацію про центр со-
ціальної підтримки сімей та дітей ви можете 
отримати за адресою: сел. ювілейне, вул. Те-
плична, 5, каб. 37 «в», служба у справах ді-
тей, попередньо узгодивши час, за тел.: (056) 
753-60-98, (098) 050-43-26, контактна особа 
Людмила Андріївна мазурок. відібрані пре-
тенденти будуть запрошені на співбесіду та 
навчання. 

«Міс рукодільниця»
Нещодавно в Кіровській СШ (директор Лариса Го-

воруха) серед учнів 5-6 класів відбулося свято «Міс 
рукодільниця». Дівчатка показали свою майстерність 
у вишивці, бісероплетінні, художній аплікації, виго-
товленні композиції квітів, панно, в’язанні. Маючи  
«золоті» руки та творчу душу, дівчатка присвятили 
свої роботи найдорожчим людям – своїм матусям.

Наталія СОЛДАТеНКО, вчитель біо-
логії Кіровської СШ.

На фото: учасниці конкурсу «Міс рукодільниця» 
5-А класу .

Відділ  культури,  туризму,  національностей  та  релігій  Дніпропетровської  РДА

До редакції газети надійшов лист від нашої по-
стійної читачки Ганни Гончаренко, завідуючої 
Партизанського сільського клубу з проханням ви-
словити слова  подяки, читаємо в листі: «Художні 
колективи та  керівники  Партизанського сільсько-
го клубу висловлюють щиру подяку генерально-
му директорові ПрАТ «Будіндустрія» Вікторові 
Шинкевичу та директорові ТОВ «Балівський завод 
залізобетонних виробів» Ігореві Вакалюку за під-
тримку, завдяки якій, вже багато років вони мають 
змогу представляти своє рідне село на різноманіт-
них фестивалях та виступати на районній сцені.                                                                                                                              
Від усього серця бажаємо вам успіхів у професійній 
діяльності, щастя, добробуту, мирного неба над го-
ловою».

РеДАКціЙНА ПОшТА  

лейним Днем народження бібліографа Центральної 

СПОРТ

ВДЯЧНІ ЗА ДОПОМОГУ

НОвИНИ З БіБЛіОТеКИ

СімеЙНе ЧИТАННЯ ДИНАСТіЇ ЛіСНЯК 

РеАЛіЗАціЯ ПРОеКТУ «ДОБРе вДОмА»

ШУКАЄ НАСТАВНИКІВ
«МІЙ ДІМ» 


