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Дніпровська зоря
 РефоРми, іНіційоВаНі оБласНою Владою

Обласна влада ініціювала низку реформ, які про-
йдуть в регіоні раніше, ніж в усій країні. Ці реформи 
будуть організовані так, щоб вони не суперечили за-
конодавчій базі, що існує на сьогодні. Так для грома-
дян Дніпропетровщини створять «зелений коридор» 
при оформленні документів на землю та нерухомість.  
В області існує велика проблема щодо оформлення 
людьми прибудинкових територій, їх приватизації, 
оформлення сільськогосподарських паїв. 

Зокрема, наразі не існує жодних державних норма-
тивів на вартість оформлення відповідної технічної 
документації. Через це ціни в усіх землевпорядних 
організаціях різняться.

Необхідно ввести регулювання цих тарифів 
на місцевому рівні. Щоб людина чітко знала, що 
якщо, наприклад, вона приходить замовляти до-
кументацію у Дніпропетровському районі, то на 
це є офіційний тариф.

Ще одним пунктом у спрощенні процесу оформ-
лення документів стане покращення роботи місь-
ких та районних держкомземагенств, де люди от-
римують акти, та створення так званого «зеленого 
коридору» для звичайних громадян: по-перше, тут 
працюватимуть спеціальні вікна, де перевірятимуть 
правильність подачі документів людей, а також на-
даватимуть їм консультації; по-друге, для фізичних 
та юридичних осіб працюватимуть окремі черги; 
по-третє, будуть облаштовані місця для очікування 
громадян. Зокрема, планується встановити спеціаль-
ні автомати, що видаватимуть талончики на прийом 
до спеціалістів. Це дозволить також ліквідувати кон-
флікти, які можуть виникати при чергах.

Також у держкомземагенствах планується встано-
вити камери відеоспостереження. Це потрібно для 
того, щоб начальник міг бачити ефективність роботи 
власних реєстраторів та вчасно коректувати роботу. 
Аналогічні зміни відбуватимуться й у роботі реє-
страційної служби, яка підпорядкована Міністерству 
юстиції України, де люди реєструють свою нерухо-
мість.

Також на Дніпропетровщині ЖЕКи планують за-
мінити управляючими компаніями, а підприємства 
водо- та теплопостачання корпоратизувати. 

ЖЕКи – це проблема для усіх – і для населення, і 
для самих ЖЕКів. Вони не лише не виконують своїх 
функцій, але є тим органом, де відбиваються різно-
манітні зловживання. Тому пропонується заповзят-
ливим людям організовувати управлінські компанії, 
які на договірній основі будуть надавати послуги на-
селенню. Така система сьогодні існує в усьому світі. 
Необхідно почати її впроваджувати в регіоні.

Обласна влада  зробила перший справжній крок у 
боротьбі з корупцією. Голова облдержадміністрації 
Ігор Коломойський 28 березня 2014 року підписав 
розпорядження, яке створює систему моніторингу 
усіх великих розпорядників обласного бюджету та 
бюджетів міст регіону. До цього моменту великі роз-
порядники (міста та райони області), самі відповіда-
ли за свої бюджети, самі ними розпоряджалися, самі 
вирішували, куди витрачати кошти, проводили тен-
дери. Для того, щоб усунути цю надлишкову «само-
стійність», а отже, і попередити корупційні тендер-
ні схеми, облдержадміністрація взяла під контроль 
великих розпорядників коштів. Це стосується лише 
великих потужних міст. 

Нова редакція Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» передбачає повне розкрит-
тя інформації про те, хто, в кого та на яких умовах 
здійснює закупівлю. Ухвалення цього законопроекту 
зробить державні закупівлі прозорими, відкритими, 
конкурентними та такими, що відповідають європей-
ським стандартам. 

Керівництво області  закликало підприємців не 
боятися брати участь у тендерах. Відтепер кожен 
підприємець може слідкувати за всіма тендерами 
та конкурсами й напряму легально брати участь у 
будь-якому з них.

Також найближчим часом планується переформа-
тування тендерних комісій. Туди увійдуть юристи 
облдержадміністрації, будуть заведені працівники 
державної фінінспекції. Члени підбираються за ві-
ковим та професійним принципом, а також за прин-
ципом відсутності горизонтальних зв’язків з тими чи 
іншими видами бізнесу.

до у Ва ги ж ителіВ Ра йоН у!
27 травня буде проводити прийом виборців народний депутат україни Віктор Бутківський. 

громадська приймальня працює з 15.00 до 16.30 години за адресою: сел. ювілейне, вул. теплична, 31.

влаДа Дніпропетровщини
Діє виважено й рішуче

Відповідно до плану основних 
системних заходів у вівторок відбу-
лося засідання колегії райдержадмі-
ністрації під головуванням в.о. го-
лови райдержадміністрації Романа 
Пруденка. На розгляд виносилися 
питання: Про підсумки виконання 
програми соціально-економічного 
та культурного розвитку району за 
І квартал 2014 року; про підсумки 
виконання бюджету району та ра-
йонного бюджету за І квартал 2014 
року; про проект Програми ресурс-
ної підтримки надавачів соціальних 
та адміністративних послуг у Дні-
пропетровському районі на 2014 рік. 

З першого та третього питан-
ня доповіла Оксана Соколовська, 
начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержад-
міністрації, яка наголосила, що 
аналіз соціально-економічного 
становища району за підсумками 

І кварталу 2014 року свідчить, що 
в основних галузях господарсько-
го комплексу й сферах діяльності 
в районі є, як негативні, так і по-
зитивні тенденції в економічному 
розвитку. За даними Головного 
управління статистики у Дніпро-
петровській області середньооб-
лікова чисельність громадян, які 
у березні 2014 року отримували 
допомогу по безробіттю із Фонду 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування на 
випадок безробіття, становила 464 
особи, що на 134 особи менше від-
повідного періоду минулого року. 
Середній розмір допомоги склав 
1398, Одним із головних чинників 
відновлення темпів економічного 
зростання області є стабільна робо-
та промисловості. За I квартал 2014 
року агропідприємствами району 
виробництво валової продукції 

сільського господарства по всім ка-
тегоріям у порівняльних цінах 2010 
року складає 68,0 млн грн, що на 1% 
більше проти минулого року. 

З метою концентрації зусиль і 
ресурсів на розв’язанні найгострі-
ших районних проблем щодо усу-
нення негативних явищ в сферах 
соціально-економічного розвитку 
територій, керівникам структурних 
підрозділів райдержадміністрації, 
головам виконкомів місцевих рад, 
керівникам територіальних підроз-
ділів центральних органів виконав-
чої влади проаналізувати результа-
ти комплексної оцінки соціально-е-
кономічного розвитку району та 
вжити відповідних дієвих заходів 
реагування стосовно усунення не-
гативних тенденцій в окремих сфе-
рах соціально-економічного роз-
витку району.

(Закінчення читайте на 6 стор.)

Колегія

ПідВодимо ПідсумКи

Вже близько двох років Дніпропетровський район тісно й 
плідно співпрацює з народним депутатом України Віктором 
Бутківським. Отримавши підтримку людей у  жовтні 2012 року, 
Віктор Володимирович із усією відповідальністю, як людина 
слова й діла, підходить до кожної справи, за яку береться. По-
рядність і чесність, зовнішня суворість й одночасно внутрішня 
доброта, терплячість і вимогливість, впевненість і мудрість у 
діях – це ті якості, завдяки яким Віктор Володимирович зміг 
чимало зробити як для громади району в цілому, так і для прак-
тично кожної сільської громади зокрема. Його працелюбність, 
наполегливість та принциповість допомогли вирішити чимало 
питань багатьом маленьким і дорослим мешканцям району.

Колектив сільських, селищних та міського голів з глибо-
кою повагою висловлює щиру вдячність Віктору Бутків-

ському за підтримку й допомогу та 
вітає з 55-річним ювілеєм!
Шановний Вікторе Володимировичу!

Сердечно зичимо Вам міцного здо-
ров’я, невичерпної енергії та наснаги, 
родинного затишку, благополуччя та 
добра! Нехай кожен Ваш день буде 
наповнений корисними справами, те-
плом та вдячністю людських сердець, 
а Ваше прагнення зробити щось  добре, 
світле й прекрасне приносить бажану 
радість і задоволення! Бажаємо здійс-
нення всіх заповітних мрій, а будь-які 
повороти долі хай завжди відкривають  
лише нові обрії майбутніх перспектив. 
Нехай Вас завжди супроводжує щасли-
ва зоря удачі та Боже благословення.Наступного вівторка на життє-

вому календарі генерала-лейтенан-
та, депутата Верховної Ради Укра-
їни Віктора БУТКІВСЬКОГО за-
сяє 55-річна ювілейна дата. 

Шановний Вікторе Володимировичу!
Прийміть щирі вітання та найкращі побажання з нагоди Вашо-

го ювілею. Ваш професійний шлях позначений невтомною, самовід-
даною працею задля добробуту громадян, блага народу та розбудо-
ви Української держави. Своїм розумом, добротою та виважені-
стю Ви завоювали симпатію, любов та повагу серед оточуючих. А 
далекоглядна мудрість і невтомна праця, принципова позиція й ці-
леспрямованість забезпечили Вам беззаперечний авторитет і гли-
боку пошану. Віримо, що активною, сумлінною працею, відданістю 
національній ідеї Ви й надалі продовжуватимете робити вагомий 
внесок у становлення та розбудову правової держави, зміцнення 
принципів незалежності, утвердження демократії в Україні.

У цей святковий день, коли оцінюєте зроблене й окреслюєте 
плани на майбутнє, бажаємо Вам міцного здоров’я, благопо-
луччя й щастя, успішного здійснення задумів, тепла й любові 
рідних та підтримки друзів. Світлою надією та незламною ві-
рою, силою духу та перемогами, добром і радістю нехай благо-
словляє Вас Бог на многії літа!

З повагою виборці Дніпропетровського району, члени ра-
йонної організації «Союз Чорнобиль України».

Шановний 
Вікторе Володимировичу!

Прийміть наші щирі ві-
тання з нагоди 55-річчя з 

дня народження!
Ми раді, що життєві дороги по-

єднали жителів Дніпропетровського 
району з такою чудовою, небайдужою до 
людських проблем, щирою й порядною лю-
диною, як Ви.

Добрі справи, засіяні Вами, дають пре-
красні сходи й відгукуються у душах людей 
словами вдячності.

Нехай же Ваше життя буде світлим і ра-
дісним, а щиросердні привітання дода-
дуть життєвої наснаги в скарбничку 
Вашої глибокої й безвідмовної душі. 

Нехай людська вдячність буде по-
дякою за плідну працю, мудрість, 
чуйність, уміння творити й дарувати 
усім оточуючим добро.

Тож бажаємо Вам міцного здоров’я, 
родинного благополуччя, невичерпних 
життєвих сил та нових здобутків на 
ниві служіння Українському народові.

З повагою
любов Біла, голова районної ради
Роман ПРудеНКо, в.о.голови рай-

держадміністрації.             

29 квітня святкує свій ювілей народ-
ний депутат україни – 

Віктор БутКіВсьКий
учнівський, педагогічний та батьків-

ський колективи   любимівської сЗШ від 
імені всіх навчальних закладів дніпропе-
тровського району щиро вітають Віктора 
Володимировича з ювілеєм:

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє

Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.

Живіть до ста років на поміч 
всім людям

Здоров’я міцного 
Вам зичимо щиро

Ласки від Бога, 
від людей добра

На многії й щасливії літа.



2 25 квітня 2014 року № 16 (7835)
«Дніпровська зоря» актуально

Відповідно до Конституції України, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», законодавчих, нормативних державних 
актів та Регламенту діяльність районної ради з 
лютого 2013 по квітень 2014 року була спрямо-
вана на покращення соціального, економічного 
та культурного розвитку району.

За звітний період районною радою прове-
дено 10 сесій, на яких прийнято 141 рішення, 
затверджено 13 галузевих програм. У рамках 
проекту «Добре вдома», який реалізується в 
нашому районі, створені 2 комунальні закла-
ди – Малий груповий будиночок та Центр со-
ціальної підтримки дітей і сімей.

Тісна взаємодія і співпраця районної ради з 
районною державною адміністрацією, органа-
ми виконавчої влади на місцях дозволила нам 
спрямувати роботу в конструктивне русло, ви-
рішувати непрості економічні і соціальні про-
блеми, забезпечити життєдіяльність районної 
територіальної громади. 

За підсумками виконання основних показ-
ників Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку наш район останні два 
роки займає перше місце серед 22 районів об-
ласті. Результатом таких показників є профе-
сійна й злагоджена  робота.

У 2013 році особливе місце займали рішен-
ня, які стосувалися питань соціально-еконо-
мічного розвитку, комунальної власності, со-
ціального спрямування, наповнення бюджету. 
Адже основним джерелом фінансування за-
кладів бюджетної сфери є бюджет, а правиль-
ний розподіл бюджетних коштів є головним 
завданням органів місцевого самоврядування.

За 2013 рік до зведеного бюджету району 
надійшло 271,9 млн грн доходів, що становить 
94,7% до річного уточненого плану. 

Не зважаючи на ряд об’єктивних проблем з 
виконанням зведеного бюджету району в ми-
нулому році, всі місцеві ради об’єднали свої 
зусилля і зосередили їх на покращення со-
ціально-економічного стану району, на під-
вищення добробуту жителів територіальних 
громад. 

Протягом 2013 року місцевими радами на-
дано субвенції районному бюджету на вико-
нання заходів районних програм по галузях 
соціально-культурної сфери на загальну суму 
8,1 млн грн, що майже на 1,0 млн.грн. біль-
ше проти 2012 року. Слова подяки висловлюю 
головам Підгородненської міської, Ювілейної 
селищної, Любимівської, Новоолександрів-
ської, Горьківської та Партизанської сіль-
ських рад.

Така взаємодія та злагодженість дала мож-
ливість району у повному обсязі забезпечити 
фінансування соціально захищених видатків, і 
насамперед, заробітної плати та енергоносіїв 
по установах бюджетної сфери.

Для закладів освіти у 2013 році з районного 
бюджету додатково виділено понад 620 тис.грн.

Питання підготовки освітніх закладів до 
початку навчального року, підготовки і під-
сумків проведення літньої оздоровчої кампанії 
трималося на контролі районної ради. Відпо-
відні інформації заслуховувалися на засідан-
нях постійних комісій та на сесіях районної 
ради. 

За напрямком «Охорона здоров’я» в минуло-
му році в районі виконувалися 4 програми, на 
реалізацію яких використано 429 тис.грн. 

Для забезпечення більш якісного  медичного 
обслуговування населення району з місцевих 
бюджетів були надані субвенції в загальній 
сумі 369,8 тис. грн.

Завдяки цьому вдалося досягти позитивних 
результатів – зниження показників загальної 
захворюваності; первинного виходу на інва-
лідність працездатного населення; загальної 
та малюкової смертності.

З метою наближення медичної допомоги до 
населення в селі Зоря на базі фельдшерсько-а-
кушерського пункту відкрито амбулаторію 
загальної практики сімейної медицини, яку 
повністю укомплектовано штатом та виділено 
автомобіль невідкладної допомоги. 

У рамках виконання  районної комплексної 
Програми поетапної заміни в 2012-2015 роках 
пам’яток Великої Вітчизняної війни у 2013 році 
капітально відремонтовано Меморіальний 
комплекс у с.Зоря, на стадії завершення - капі-
тальний ремонт поховань радянських воїнів у 
с. Любимівка.

Відповідно до заходів Комплексної Програ-
ми соціального захисту населення була надана 
фінансова підтримка: районній раді ветера-
нів війни та праці - у сумі  44,8 тис.грн; «То-
вариству Червоного Хреста» - у сумі 35 тис.
грн; районній раді ветеранів Афганської війни 
- у сумі 30 тис. грн;  громадській організації 
«Союз Чорнобиль України» - у сумі 30 тис.грн.

Також в межах виконання Програми соці-
ального захисту населення виділялися кошти: 
на допомогу матерям загиблих воїнів-афган-
ців, Матерям-Героїням; на виплату компенса-
цій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги по догляду за інвалідами та особами 
похилого віку, які не здатні до самообслугову-
вання. 

Всього на 2013 рік було затверджено 840,7 
тис. грн, які  використано в повному обсязі. 

Питання про хід виконання всіх програм 
соціального напрямку заслуховувалися на се-
сіях районної ради, пройшовши попереднє по-
годження на засіданнях профільної постійної 
комісії.

Дніпропетровський район є сільськогоспо-
дарським. Тому районна рада, враховуючи це, 
заслуховувала на своїх пленарних засіданнях 
інформацію про стан підготовки агропромис-
лового комплексу району до збирання врожаю. 
Цікавою і змістовною виявилася дискусія з 
цього питання, бо 12 з 34 депутатів районної 
ради – аграрії, які вболівають і за розвиток 
територіальних громад, і за забезпечення жи-
телів якісною сільгосппродукцією. В 2013 році 
район отримав один з найкращих врожаїв ран-
ніх зернових культур - 39 ц/га.

Відповідно до уточненого переліку в районі 
налічується 82 комунальних закладів, установ, 
підприємств та об’єктів. Районна рада, як влас-
ник, зацікавлена в їх ефективній та злагодже-

ній роботі. У минулому році розпочато реор-
ганізацію дитячого будинку «Сім’я» в Центр 
соціальної підтримки сімей та дітей «Добре 
вдома». Проведено зміну керівництва та аудит 
роботи Комунального підприємства   «Побу-
тового обслуговування  населення  «Промінь», 
збережено архів «Бюро технічної інвентари-
зації». Дитячий заклад оздоровлення та від-
починку «Ювілейний» переведено в мережу 
позашкільних закладів відділу освіти. Затвер-
джено нову редакцію статуту та тарифи кому-
нального підприємства «Архітектурне бюро».

Протягом року систематично проводилися 
конкурси на заміщення вакантних посад керів-

ників комунальних закладів та установ, їх ре-
зультати виносилися на розгляд та погодження 
профільних постійних комісій і районної ради. 
Проведені заходи дали позитивний результат. 
За звітний  період до районного бюджету на-
дійшло 86,1 тис. грн плати за оренду майна Це 
в 3,3 рази більше в порівнянні з 2012 роком. 
Районна рада і надалі ефективно використову-
ватиме комунальне майно з метою збільшення 
надходження коштів до районного бюджету. 

Матеріально-технічне, інформаційно-аналі-
тичне, організаційне та правове забезпечення 
діяльності депутатського корпусу, постійних 
комісій районної ради здійснював виконавчий 
апарат, який, в цілому, справився з покладени-
ми на нього обов’язками.

Готуючись до сесій, ми виважено підходили 
до формування порядку денного, вирішуючи 
життєво-важливі питання громади, врахову-
ючи потребу дня і перспективу, що дозволяло 
приймати не формальні, а реальні рішення. 

Слід сказати, що постійні депутатські комі-
сії в звітному періоді були досить активними. 
У багатьох випадках за власною ініціативою, а 
також за дорученням ради на своїх засіданнях 
вони порушували актуальні питання і шукали 
ефективні рішення, зокрема щодо виконання 
програми соціально-економічного та куль-
турного розвитку району, районного бюджету, 
підсумків виконання районних програм. Пози-
тивом є те, що ми жодного разу не винесли на 
розгляд сесії питання, яке б не обговорювалося 
на засіданнях депутатських комісій.

Хочу відзначити фахову роботу всіх комісій 
і висловити слова подяки їх головам: Соломо-
ненку Олегу Юрійовичу, Підодвірній Вірі Сер-
гіївні, Мартинцю Володимиру Миколайовичу, 
Касьяновському Євгену Владиславовичу, Пе-
тренку Володимиру Пилиповичу.

Узгоджено і плідно працювала президія 
районної ради. Проблемні питання в дискусії 
знаходили своє вирішення, що давало змогу 
проводити засідання сесій злагоджено і в ме-
жах регламенту.

Я хочу відмітити плідну роботу депутат-
ського корпусу з усіх питань, які вносилися до 
порядку денного сесій, і хочу подякувати всім 
депутатам за розуміння того, що від наших рі-
шень залежить подальший розвиток району, 
втілення в життя тих позитивних процесів, які 
покращують добробут людей і забезпечують 
соціально-економічний розвиток району.

Хочу відзначити активність депутатів ра-
йонної ради таких як: Кобиляцький Вадим 
Якович, Біла Ніна Павлівна, Буряк Іван Ми-
колайович, Джур Віра Борисівна, Ємець Ва-
силь Павлович, Бохан Валентина Сергіївна, 
Жеганський Віталій Володимирович, Захаров 
Андрій Юрійович, Капустян Ігор Михайло-
вич, Кононов Володимир Іванович, Купріянов 
Костянтин Володимирович, Лінський В’ячес-
лав Якович, Мартинець Володимир Миколайо-
вич, Приймаченко Валентина Василівна, Река 
Анатолій Володимирович, Рубль Олег Анато-
лійович, Ткач Тетяна Іванівна, Хмара Сергій 
Іванович.

За звітний період від депутатів отримано 4 
депутатських звернення. Вони були розгляну-
ті і депутати отримали відповідну інформацію 
щодо піднятих проблем та шляхів їх вирішення.

Активно працювала комісія по наданню ма-
теріальної допомоги з депутатського фонду. 
На її засіданнях у 2013 році було розглянуто 
390 заяв, з них надано допомоги 383 особам на 
загальну суму 340 тис.грн, а у 2014 році - 57 
заяв від 14 депутатів районної ради на суму 
61,1 тис. грн.

Хочу назвати депутатів, які найактивніше 
надавали документи для оформлення матері-
альної допомоги мешканцям району, це: Река 
Анатолій Васильович, Ємець Василь Павло-
вич, Хмара Сергій Іванович, Касьяновський 
Євген Владиславович, Гречина Анатолій Ста-
ніславович, Захаров Андрій Юрійович, Мар-

тинець Володимир Миколайович, Кононов Во-
лодимир Іванович, Підодвірна Віра Сергіївна, 
Соломоненко Олег Юрійович.

Виборча система, за якою обиралися депу-
тати районної ради, дала можливість район-
ній раді мати свого представника від кожної 
громади. І це дуже добре, бо депутат знає свій 
округ і піклується про нього, допомагає йому, 
піднімає проблемні питання, які ми спільно 
вирішуємо. 

Є постійний зв’язок між мною і депутата-
ми-мажоритарщиками, з громадами та безпо-
середньо з міським, селищними та сільськими 
головами. Я знаю всі ваші проблеми. Перш за 

все – це нестача коштів.
«Вагомим фактором, який впливає на рі-

вень забезпеченості місцевих бюджетів, є 
мережа бюджетних установ. Питання щодо 
її формування без урахування тенденції до 
зміни кількості населеня і потреб громад 
та невідповідності передовому досвіду фі-
нансування соціально-культурної сфери 
неодноразово порушувалося Міністерством 
фінансів України та надавалися пропозиції 
місцевим органам влади та галузевим мініс-
терствам щодо шляхів оптимізації.

Проте заходи, які вживалися на місцях, 
здебільшого мали формальний характер та 
сприяли лише тимчасовій економії. Головну 
роль у проведенні такої роботи повинні віді-
гравати саме місцеві органи влади, оскільки 
саме на місцях можливо визначити основні 
напрямки роботи, вивчити реальну потребу 
в тих чи інших закладах з урахуванням інте-
ресів громади відповідної території та обся-
гів фінансових ресурсів».

Завдяки злагодженій роботі влади, депута-
тів і територіальних громад в районі успішно 
реалізовуються заходи по вшануванню вете-
ранів Великої Вітчизняної війни,  наданню 
цільової допомоги соціально-незахищеним 
верствам населення, з опіки над «кризови-
ми» сім’ями.

Кожна реальна справа спрямовується для 
досягнення основної мети – забезпечення 
гідного життя кожному мешканцю Дніпро-
петровського району! 

Лише за 2013 рік відкрито 16 дитячих 
майданчиків в місті Підгородному, сели-

щах Ювілейному, Кіровському, селах Чумаки, 
Степне, Степове, Новомиколаївка, Любимівка 
та Новоолександрівка. 

У селищі Ювілейному відкрито два спор-
тивних майданчика для баскетболу, пляжного 
волейболу, гри в настільний теніс, у селі Лю-
бимівка – волейбольний майданчик.

До Дня незалежності України відкрито чет-
верту групу дошкільного навчального закладу 
«Буратіно» в селі Чумаки, проведено капіталь-
ний ремонт дитячого садочка «Світлячок» в 
селі Новоолександрівка.

У селі Зоря після реконструкції відкрито 
Меморіал загиблим воїнам. У селищі Кіров-
ське облаштовано Алею пам’яті.

Кожна територіальна громада  району роз-
вивається завдяки реалізації різнопланових 
міні-проектів. Тому одним з пріоритетних на-
прямків роботи районної ради вже п’ятий рік 
поспіль є проектна діяльність. 

За цей період розроблено та направлено для 
участі в різноманітних міжнародних, держав-
них та обласних конкурсах розвитку місцевого 
самоврядування 57 проектів на загальну суму 
понад 25 млн грн. За останні три роки спосте-
рігається позитивна динаміка в цьому важ-
ливому процесі: кількість проектів, поданих 
громадами у 2013 році в порівнянні з 2010-м 
збільшилась майже в 2,5 рази (в 2010 році – 7 
проектів, в 2013 році - 17 проектів). Найак-
тивніші громади в цьому напрямку роботи: 
Ювілейна, Чумаківська, Новоолександрів-
ська, Балівська та Підгородненська.

У звітному періоді проекти районної ради 
вперше представлені на всеукраїнському та 
обласному рівнях. 

Проведено три виїзних семінари для голів 
та один – для секретарів місцевих рад, зав-
дяки чому вдалося перейняти позитивний 
досвід роботи за напрямками: молодь-вете-
рани-стратегія розвитку громади. 

Наш район разом з Криничанським, Пе-
триківським та Покровським став пілотним 
щодо реалізації земельної реформи в на-
шому регіоні. Разом з представниками гро-
мадської організації «Земельна платформа в 
Дніпропетровській області» було проведено 
в 2013 році 4 тренінги. А в серпні підписано 
протокол про наміри щодо створення у Дні-
пропетровському районі Експертної групи з 
питань спільного вирішення владою та гро-
мадою соціальних проблем у сфері земельних 
відносин. Завдяки співпраці районної ради з 
міжнародним фондом «Відродження» та гро-
мадською організацією «Земельна платформа 
в Дніпропетровській області» за моєї безпо-
середньої участі був надрукований посібник 
«Земельна реформа без проблем».

Результатом співпраці з громадськими ор-
ганізаціями області та району з питань рефор-
мування медичної галузі при комунальному 
закладі «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» створено Громадську раду.

У 2013 році: районна рада, Кіровська се-
лищна рада та депутати районної ради Кулик 
Богдан Костянтинович та Касьяновський Єв-
ген Владиславович взяли участь у реалізації 
ювілейного П’ятого Всеукраїнського проекту 
«Україна від краю до краю. Місцеве самовря-
дування», за підсумками якого видано одно-
йменну книгу.

З метою вшанування кращих представників 
району у 2013 році було поновлено підведен-
ня підсумків конкурсу по присвоєнню звання 
«Почесний громадянин Дніпропетровського 
району». За його результатами це високе зван-
ня присвоєно Дроботу Миколі Миколайовичу 
та Клименку Володимиру Івановичу.

У рамках Програми розвитку місцевого 
самоврядування в 2013 році було проведено 
районний конкурс на визначення кращих по-
садових осіб місцевого самоврядування. Пере-
можцями в номінації «Кращий голова місцевої 
ради» стали Дудка Петро Федорович, Стець 

Валентина Іванівна, Візір Олександр Олексі-
йович. У номінації «Кращий колектив орга-
ну місцевого самоврядування» переможцями 
визнано колективи Ювілейної та Кіровської 
селищних і Любимівської сільської рад. Ка-
мінський Іван Миколайович та Стець Вален-
тина Іванівна стали переможцями обласного 
конкурсу в номінаціях «Кращий селищний» та 
«Кращий сільський голова» відповідно.

Також у рамках даної Програми в грудні 
минулого року було підведено підсумки кон-
курсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. Переможцями стали проекти 
Підгородненської міської (голова Дудка П.Ф.), 
Чумаківської (голова Стець В.І.), Балівської 
(голова Рижак В.П.), Партизанської (в.о.голови 
Мала Л.Г.) та Сурсько-Литовської  (голова Ан-
дрєєв Г.Д.) сільських рад.

Районна рада постійно працює над підви-
щенням кваліфікації сільських, селищних го-
лів, посадових осіб місцевих рад та депутатів 
районної ради, направляючи їх на тематичні 
семінари, які проводяться в Дніпропетров-
ському регіональному інституті Національної 
Академії державного управління при Прези-
дентові України. Таких семінарів у 2013 році 
було проведено 15, а з початку 2014 року - 10.

За звітний період до районної ради надійш-
ло 31 звернення громадян та 447 заяв про на-
дання матеріальної допомоги. Найактуальні-
ші питання, які піднімали в своїх зверненнях 
громадяни стосуються житлово-комунального 
господарства, земельних відносин та соціаль-
ного захисту.

Всі подані заяви пов’язані з наданням фінан-
сової та матеріальної допомоги на придбання 
ліків, одягу, продуктів харчування та можли-
вості продовжити лікування.

На кожне звернення було відредаговано та 
надано потрібну допомогу чи інформацію.

Районна рада веде свою роботу відкрито і 
гласно. Продовжує роботу офіційний сайт ра-
йонної ради, на якому постійно розміщуються 
матеріали, оприлюднюються  проекти та рі-
шення районної ради. Рішення та інформації, 
які підлягають висвітленню у засобах масової 
інформації, обов’язково друкуються в район-
ній газеті «Дніпровська зоря». Також районна 
газета постійно інформаційно супроводжує ді-
яльність районної та місцевих рад, висвітлює 
роботу депутатів.

Представники редакції районної газети 
завжди присутні на пленарних засіданнях, се-
мінарах та конкурсах, які проводить районна 
рада. Слова вдячності за це висловлюю редак-
тору Тамілі Володимирівні Жорняк.

Крім вже сказаного, хотіла б відзначити 
участь збірної команди депутатів району в 
третій обласній спартакіаді серед депутатів 
рад всіх рівнів.

Ми брали участь в таких видах змагань 
як міні-футбол, волейбол, настільний теніс, 
шахи, шашки.

Збірна депутатів району з міні-футболу, до 
якої увійшли депутати районної ради Андрій 
Захаров, Євген Касьяновський, Віталій Жеган-
ський, Сергій Іванцов, вийшла у фінальну ча-
стину змагань.

У 2013 році, вже вдруге, районна рада при-
ймає участь в організації свята «Січ гуде», яке 
проводить обласна федерація «Штурм». Ак-
тивними учасниками конкурсу «Смачна істо-
рія козацтва»  на краще приготування кулішу в 
2013 році стали Підгородненська міська, Ново-
олександрівська, Новомиколаївська, Волоська, 
Сурсько-Литовська сільські ради.

Також традиційно наш район є учасником 
обласного фестивалю «Петриківський диво-
цвіт», який проводиться двічі на рік, в трав-
ні присвячується проведенню Днів Європи і 
проводиться в парку ім.Т.Г.Шевченка в м.Дні-
пропетровську, а восени – в смт. Петриківці. 
Районна рада приймає активну участь в орга-
нізації та проведенні фестивалю, залучаючи 
народних аматорів та майстрів декоратив-
но-прикладного мистецтва з  міста Підго-
родного, сіл Партизанське, Балівка, Чумаки, 
Старі Кодаки. Хочу подякувати за допомогу 
в проведенні «Петриківського дивоцвіту» де-
путатам районної ради Ткач Тетяні Іванівні, 
Гречині Анатолію Станіславовичу, Джур Вірі 
Борисівні, головам місцевих рад Стець Вален-
тині Іванівні та Візіру Олександру Олексійо-
вичу. 

Попереду нас чекає багато роботи, яку депу-
татський корпус готовий виконувати. При цьому, 
ми розуміємо всю відповідальність перед грома-
дою Дніпропетровського району за кожне наше 
рішення, кожен наш практичний крок, бо вони 
спрямовані на покращення добробуту людей.

Ми готові і надалі співпрацювати з органа-
ми державної виконавчої влади, громадськими 
організаціями та бізнесом на засадах партнер-
ства, відкритості та вироблення взаємоузго-
джених позицій.

Хочу наголосити, що головними пріори-
тетами у діяльності районної ради у наступ-
ному періоді будуть: вирішення питань роз-
витку району; затвердження та реалізація 
районних програм з питань соціально-еко-
номічного і культурного розвитку, районного 
бюджету;  розвиток галузі освіти, соціального 
захисту та організація зайнятості населення; 
підтримка галузі культури, відродження на-
ціонально-культурних традицій; розвиток 
фізичної культури і спорту, формування здо-
рового способу життя населення; ефективне 
управління об’єктами районної комунальної 
власності.

Підводячи підсумок, хочу сказати: необхід-
но продовжити роботу над нашими вдалими 
практиками та ініціативами, а позитивні до-
сягнення посилити новими результатами.

Це дасть можливість зробити діяльність ра-
йонної ради більш професійною та ефективною. 

Щиро вдячна кожному з вас, шановні депу-
тати, за слушні пропозиції, рекомендації, за 
підтримку.

Закликаю всіх і надалі працювати з повною 
віддачею на благо районної територіальної 
громади і бажаю, щоб депутатські справи зміц-
нили впевненість людей у нашій відданості 
справі, відповідальності за район.

ЗВІТ За 2013 рІк голоВи 
ДнІпропеТроВської 

районної раДи
БІлої люБоВІ олексІїВни
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щороку, починаючи з 1986 року, квітень для україн-
ців має гіркий присмак полину – чорнобилю… 28 років 
минає від початку страшної катастрофи, рівної п’ятьом 
сотням хіросім – початку аварії на чорнобильській аес. 

Минулого року, вперше й неждано, я побувала з екскур-
сією на колись діючій атомній станції. Слово «екскурсія» 
у даному контексті звучить дико: 
як?! Туди – в туристичну або творчу 
поїздку?! Та минає час, і так хочеть-
ся вірити в краще, і є щире бажання 
пам’ятати, і розповідати іншим, і під-
тримувати тих, хто був у чорнобиль-
ському пеклі – тільки не у «святково-
му» відрядженні, а – вояком на реальній війні, трударем, 
що «орав свою ріллю» – ціною власного здоров’я, а то й 
життя. Сленг ліквідаторів включає 
в себе слово «партизани»: це бійці 
запасу, яких на ліквідацію наслідків 
техногенної катастрофи призвали 
військкомати…

Нас, екскурсантів з Дніпропе-
тровського району, у квітні 2013 
року зібрав та об’єднав народний 
депутат Верховної Ради України Ві-
ктор Бутківський. Він же й оплатив 
цю екскурсію. Віктор Володимиро-
вич – родом із селища Поліського 
Київської області, розташованого в 
16 км від ЧАЕС.

Комфортабельний автобус умістив 
55 екскурсантів, працівників сфери 
освіти, культури та самоврядування. 
З-поміж них – дев’ятеро ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС: Василь Скиба, Во-
лодимир Роговий, Микола Ладутько, 
Юрій Козленко, Михайло Муха, Во-
лодимир Стрижак, Юрій Дубонос, 
Павло Сухін, Анатолій Ніколайчук. А 
ще в салоні автобуса їхали дві жінки, 
Галина та Альона Науменки. Після 
вибуху на атомній станції їх евакуйо-
вали разом із усіма мешканцями міста Прип’ять. І от, мати й 
донька поверталися додому – всього лиш на кілька хвилин…

Виїхали опівночі. Певно, ніхто, крім водіїв, не знав, що 
дорога займе аж одинадцять годин:  темінь, розбиті до-
роги… Кілька разів зупинялися для відпочинку. Ніч була 
прохолодна.

Контрольно-перепускний пункт (КПП) в селі Дитятки. 
В’їзд у тридцятикілометрову зону відчуження. Саме тут 
на нас чекав Віктор Бутківський. Він приїхав сюди з Киє-

ва, і на протязі подальшого маршруту постійно був разом 
із нами, особисто проводив змістовну екскурсію, насиче-
ну фаховою інформацією – стосовно історії атомної стан-
ції та її сьогодення.

Зона відчуження – це 300 тисяч гектарів землі, 546 бу-
динків і споруд, понад 2500 одиниць техніки. З вікон ав-

тобуса час від часу бачили жовті трикутники, на яких 
зображено по три менші, червоні, трикутники. Це – попе-

реджувальні знаки «Радіаційна небезпека», ліквідатори 
називають їх «радіками».

…10.15 ранку. Проїжджаємо річку Уж. Раптом у салоні 
авт обуса настає незвичне затишшя: жоден із мобільних 
операторів країни не в силі змусити працювати наші теле-
фони. Здалось, ніби ми – в позачассі… Хтось прорік: «Зона 
відчуження… поза зоною досяжності». Мовчали. Через до-
вгих десять хвилин телефони включилися знову…

За вікнами мелькав ліс, який, між тим, був якогось 

неприродного вигляду. Придивившись уважніше, ми 
побачили в його лещатах сільські покинуті хати. Вони 
стоять за кілька десятків метрів від траси, уздовж нашо-
го маршруту. Запримітити сільську вулицю, що колись 
єднала ці хати сусідством, майже неможливо: вулиця й 
двори густо поросли деревами. Хати стали схожі на по-

лонених у дерев’яних кайданах…
Наступний КПП – біля села Лелів. 

Через нього потра-
пляємо в десятикіло-
метрову зону відчу-
ження, огороджену 
колючим дротом по 
всьому периметру. 
Це два міста – Чор-
нобиль і Прип’ять, 
а також навколишні 
села. Загальна тери-
торія – 428 км, яку 
щодобово охороняли понад 860 чоловік.

Наближаємось до райцентру Чорно-
биль, розташованого у вісімнадцяти кі-
лометрах від мертвого міста Прип’ять. 
До аварії місто Чорнобиль налічувало 
45 тисяч населення. На період 2013 
року тут мешкали 1700 працівників 
Чорнобильської АЕС, які підтриму-
вали недіючу станцію в належному 
вигляді, а також будували новий сар-
кофаг для зруйнованого 4-го енергоб-
локу. Спокій на атомній станції та в са-
мому містечку охороняли 160 чоловік. 
Робота – вахтова: 15 днів  на зміні – 15 
днів відпочинку (ці вихідні проводять-

ся за межами Чорнобиля). 
У Чорнобилі є Свято-Іллінська церква. Вона – єдина тут 

діюча культова споруда. Це пам’ятка культури та архітек-
тури XVI ст. Замість дерев’яного храму, який колись зго-
рів, у XIX ст. було збудовано цегляні церковні стіни. Піс-
ля аварії на ЧАЕС церква 17 років залишалася пусткою. 
З 2003 року храм знову відкрив свої двері для прихожан.

(Продовження читайте в наступному номері газети)
лариса омельчеНКо, м. Підгородне.

ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ

16 квітня відбулося виїзне пленарне 
засідання 32 сесії районної ради, яке про-
вела голова районної ради Любов 
Біла. 

Протягом шостого скликан-
ня на сесіях районної ради від-
бувалися презентації проектів 
місцевих рад, які направлялися 
для участі на обласні та Всеу-
країнські конкурси проектів та 
програм розвитку місцевого са-
моврядування. Найактивніша в 
проектній діяльності - Чумаків-
ська територіальна громада, го-
ловою якої є  Валентина Стець. 

Тому перед початком пленар-
ного засідання депутати район-
ної ради, голови місцевих рад 
району та запрошені ознайоми-
лися з практичними напрацю-
ваннями Чумаківської сільської ради  і 
переконалися, як дотаційна сільська рада 
залучає інвестиції для вирішення питань 
розвитку територіальної громади. В ході 
екскурсії, яку провела Валентина Іванів-
на, присутні оглянули будівлю сільської 
ради, дитячий садочок 
«Буратіно», дитячі май-
данчики в селах Чума-
ки і Зоря, Меморіал 
загиблим воїнам у селі 
Зоря, які відремонто-
вано та встановлено за 
інвестиційні кошти.

Пленарне засідання 
відбулося в актовій залі 
Зорянської СШ.

На розгляд сесії були винесені такі ос-
новні питання: звіт голови районної ради 
за 2013 рік та І квартал 2014 року; під-
сумки виконання програми соціально-е-
кономічного та культурного розвитку 
Дніпропетровського району за 2013 рік; 
звіт про виконання районного бюджету 
за 2013 рік.

Враховуючи Постанову Кабінету Міні-
стрів України від 1 березня цього року № 
65 «Про економію бюджетних коштів», 
було внесено зміни до районного бюдже-
ту на 2014 рік і до заходів районних про-
грам.

З питань фінансового блоку доповіда-
ла начальник фінансового управління 

райдержадміністрації Наталія Левчук. 
Відповідно до прийнятого рішення за-
тверджено звіт про виконання районного 
бюджету за 2013 рік по доходах – у сумі 
183216,9 тис.грн і по видатках – у сумі 
186668,8 тис. грн, у тому числі: загаль-

ний фонд район-
ного бюджету по 
доходах з ура-
хуванням сум, 
одержаних з дер-
жавного бюдже-
ту та бюджетів 
інших рівнів, – у 
сумі 174271,5 тис. 
грн і по видатках 
з урахуванням 

сум, переданих бюджетам інших рівнів, 
– у сумі 182042,3 тис. грн; спеціальний 
фонд районного бюджету по доходах – у 
сумі 8945,4 тис. грн і по видатках – у сумі 
4626,5 тис. грн.

Також було заслухано інформацію про 
організацію оздоровлення та відпочин-
ку дітей влітку 2014 року і затверджено 
штатний розпис, кількість змін, вартість 
путівки та харчування у дитячому закла-
ді оздоровлення та відпочинку «Ювіле-
йний». Вартість путівки становить 2541 
грн і є найменшою в Дніпропетровській 
області.

Щоб завершити процедуру ліквідації 
Дитячого будинку «Сім’я» і відкриття 

нового комунального закладу «Центр 
соціальної підтримки дітей та сімей 
«Добре вдома», було прийняте рішен-
ня «Про затвердження передавального 
акту Комунального закладу «Дніпропе-
тровський районний дитячий будинок 

«Сім’я».
З питань соціального на-

прямку доповідала присут-
нім голова профільної по-
стійної комісії районної ради 
Віра Підодвірна, з питань 
к о м у н а л ь н о ї 
власності – Олег 
Соломоненко, 
який очолює по-
стійну комісію з 

питань житлово-комуналь-
ного господарства, будів-
ництва, транспорту, зв’язку 
та благоустрою.

Під час обговорення пи-
тань порядку денного се-
сії, депутати районної ради 
Сергій Хмара, Володимир Кононов, 
Костянтин Купріянов, Тетяна Ткач, Ана-
толій Река внесли пропозицію напра-
вити Звернення до Кабінету Міністрів 
України, Міністерства аграрної політи-
ки, Міністерства юстиції, Держкомзему 
з питань зміни підпорядкування і по-

вернення на територію району відділів 
земельних ресурсів та Державної реє-

страційної служби, а також з питання 
надання дозволу на реєстрацію корот-
кострокових (до 1 року) договорів орен-
ди земельних ділянок (паїв) в місцевих 
органах влади (сільських, селищних ра-
дах) та введення мораторію на перевірки 
аграрного сектору контролюючими ор-
ганами до 01 січня 2015 року. Це дасть 
можливість сконцентруватися аграріям 
на професійному виконанні весняно-по-
льових та осінньо-польових робіт, що 
є основою майбутнього врожаю 2014 – 

2015 років, та  залучити додатково кош-
ти від податкових платежів за викори-
стання земель сільськогосподарського 
призначення.

З усіх 17 питань, внесених до порядку 
денного сесії, прийняті відповідні рі-
шення.                                     (Вл.інф.)

ВиїЗНа  сесія

деНь ВШаНуВаННя учасНиКіВ ліКВідації НаслідКіВ аВаРії На чоРНоБильсьКій аес 
Шановні друзі! 28 років тому в Україні сталася трагедія, яка буде відлунюватись ще багато десятиліть. Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила великомасш-

табне радіоактивне забруднення навколишнього середовища, забрала життя й здоров’я у багатьох українців, завдавши страшного болю їхнім рідним. 
Зусилля керівництва району спрямовані на реалізацію заходів щодо соціального захисту постраждалих.  На сьогодні в районі діє система медико-санітарно-

го забезпечення, що ґрунтується на проведенні тривалих систематичних спостережень за станом здоров’я, лікуванні, оздоровленні та реабілітації хворих. Усі 
грошові компенсації чорнобильцям виплачуються за рахунок державного бюджету.

Сподіваємось, що подібної трагедії більше ніколи не станеться. Чорнобиль є жорстоким уроком для всього світу, а наші співвітчизники – прикладом безмежного 
героїзму. Щиро бажаємо всім учасникам ліквідації аварії, їхнім сім’ям міцного здоров’я, довгих років життя, щастя, миру, сімейного затишку та добробуту. 

Роман ПРудеНКо, в.о.голови райдержадміністрації.             любов Біла, голова районної ради
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У рамках відзначення 
200-річчя від дня народ-
ження великого Кобзаря 
у Новоолександрівській 
СЗШ відбулася визна-
чна подія – акція «Ви-
шневий сад». Протягом 
декількох днів учні при-
носили до школи сад-
жанці вишень, готували 
місце для майбутнього 
саду. І ось одного квіт-
невого сонячного ранку 
учасники акції вийшли 
на урочистий захід, до 
якого долучився Ново-
олександрівський сіль-

ський голова Олександр Візір. До присутніх звернувся директор школи Олександр Овсюк, який наголосив на важливості заходу: 
увіковічнити пам’ять про видатного українця, геніального сина свого народу – благородна справа. Отож усі завзято, з гарним на-
строєм взялися до роботи. Як результат – висаджено 24 вишневих дерева. Акція засвідчила прояв поваги до культурної спадщини 
українського народу, її визначного діяча – Т. Шевченка. Мине декілька років – і зашумить вишневий сад, нагадуючи прийдешнім 
поколінням про святі рядки «садок вишневий коло хати…» та їх   автора, палкого патріота, поета-борця – Тараса Шевченка. 

           антоніна КалаШНиКоВа, заступник директора з ВР.

аКція «ВиШНеВий сад» 

Зашумить шевченкове слово

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і проти-
дії корупції» секретар Орджонікідзевської сільської ради Рикаш Наталія 
григорівна надає для оприлюднення відомості, зазначені у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

 Загальна сума доходу становить 55 897 грн, у тому числі заробітна плата 
45 875 грн. Декларант має у власності земельні ділянки площею 20000 кв. м. 
та 2500 кв. м., житловий будинок загальною площею 42,4 кв. м.

Дохід членів сім’ї становить 16 657 грн. Нерухоме майно членів сім’ї – 
житловий будинок загальною площею 46,4 кв. м.

іНфоРмація По деКлаРаціям

юРидичНа КоНсультація (Закінчення. Початок у №№14, 15)
Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцево-

го самоврядування, підприємства, установи, організації, 
яким надіслано запит уповноваженого підрозділу, зо-
бов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отриман-

ня запиту подати копії необхідних документів або відповідну інформацію. У разі встановлення за результатами перевірок 
ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівника відповідного державного органу, органу 
влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та 
правоохоронні органи.                            анжела геРмаШ, начальник відділу ДРАЦС РС Дніпропетровського РУЮ.

фіНаНсоВий КоНтРоль

теРитоРіальНий цеНтР соціальНого 
оБслугоВуВаННя ПоВідомляє

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Дніпропетровського району повідомляє, що 
надає соціальні послуги догляду вдома особам похилого віку, 
інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до 
встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири  
місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують по-
стійної сторонньої допомоги. Соціальна послуга догляду вдома 

надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги 
(вдома) протягом робочого дня. 

Для отримання детальної консультації необхідно зверта-
тися до Територіального соціального  центру  соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг) Дніпропетровсько-
го району за адресою: 52005, вул. совхозна,54, сел. ювілейне, 
дніпропетровський район, дніпропетровська область, з 8-00 
до 17-00 в понеділок – четвер та з 8.00 до 15.45 години в п’ят-
ницю, або зателефонувати на номер (056) 372-51-32.

Відповідно до законодавства України секретар виконавчого  комітету 
Степнянської сільської ради глущенко Ніна Василівна подала декларацію 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу секретаря вико-
навчого комітету становить 55946 грн. У тому числі 48298 грн – заробітна 
плата. Щодо нерухомості, у Н.В. Глущенко є земельна ділянка 2,390 га, жит-
ловий будинок у спільній власності загальною площею 102,0 кв.м.

Відповідно до законодавства України заступник голови виконкому Но-
воолександрівської сільської ради Бохан Валентина сергіївна подала де-
кларацію про  майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2013 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступника голови 
виконкому становить 112554 грн, у тому числі 95047 грн – заробітна плата;

Дохід її родини становить 39458 грн. 
Щодо нерухомості, у власності В.С. Бохан є пай 4,76 га, земельна ділянка 

загальною площею 1500 кв. м., житловий будинок загальною площею 44,9 
кв.м.

Родині В.С. Бохан належить  легковий автомобіль Dacia Logan, 2006 р. в.

Відповідно до законодавства України секретар Горьківської сільської 
ради селезньова ірина Володимирівна подала декларацію про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу секретаря сільської 
ради становить 64082,85 грн, у тому числі  46879,83 грн – заробітна плата. 
Дохід її родини становить 5033 грн.

Щодо нерухомості, у власності І. В. Селезньової є житловий будинок пло-
щею 104 кв. м., земельна ділянка загальною площею 025 га.

Відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» секретар Степової сільської ради глуха Катерина яківна надає 
для оприлюднення відомості, зазначені у декларації  про майно, доходи, ви-
трати і зобов̀ язання  фінансового характеру за 2013 рік.

Загальна сума сукупного доходу становить 62480 грн, у тому числі заро-
бітна плата  50669 грн. Щодо нерухомості у К.Я. Глухої є  земельна ділянка 
(пай) 3,900 га,

Доход родини становить 18000 грн. Родині К.Я. Глухої належить житло-
вий будинок 120 кв.м, земельна ділянка 4000 кв.м, земельна ділянки  загаль-
ною площею 38,50 га, автомобіль ВАЗ-2108,1992 р випуску. 

Відповідно до  законодавства України Горьківський сільський голова 
Попов сергій андрійович подав декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов̀ язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу сільського голови 
становить 71454,36 гривень. У тому числі: 62011,96 гривень – заробітна пла-
та. Дохід його родини становить 18000 гривень.

Щодо нерухомості, у С. А. Попова є земельна ділянка загальною площею 
025 га, будинок площею 96 кв. м. 

Родині С. А. Попова належить земельна ділянка загальною площею 017 га. 

Нещодавно завідуюча сільською бі-
бліотекою с. Орджонікідзе, провела 
голосні читання «Найулюбленіший 
Кобзар» для вихованців дитячого са-
дочка «Сонечко».

сучасНі Заходи По деКлаРуВаННю
Сьогодні Міністерство доходів і збо-

рів і, зокрема, Дніпропетровська ОДПІ 
ГУ Міндоходів у Дніпропетровській 
області  прагне до прозорих відносин 
із платниками податків. Одним із та-
ких кроків є декларування доходів 
громадян за підсумками минулого 
року. Цьогорічна агітаційна кампанія 
декларування вже на повну потужність 
закликає громадян подати деклара-
цію про свій майновий стан та доходи, 
отримані в 2013 році. З метою підви-
щення іміджу Міністерства доходів і 
зборів України та донесення корисної 
інформації до різних верств населен-
ня, фахівці Дніпропетровської ОДПІ, 
застосовуючи сучасні заходи доведен-
ня інформації до громадян, вийшли 
на ринки у м. Підгородному та сел. 
Кіровське. Всім бажаючим податківці 
надавали консультації з питань декла-
рування доходів, можливості та випад-
ків отримання податкової знижки, а 
також, можливість подання декларації 
через Інтернет. Найчастіше платники 
цікавилися особливостями застосу-
вання права на податкову знижку. А 
це кошти, сплачені в 2013 році за нав-
чання, перераховані як пенсійні або 
доброчинні внески, витрачені на уси-
новлення дітей, іпотека тощо. Також 
податківці розповсюджували листівки 
щодо особливостей цьогорічної кампа-
нії декларування з зазначенням адреси 
та графіку роботи інспекції.

Саме використання соціальної рекла-
ми на території ринків несе найбільш 
кількісну поінформованість до мешкан-
ців та гостей м. Підгородного та сел. Кі-
ровське. Кожен з подорожуючих мимо-
волі звертає увагу на рекламу, що нею 
«усіяний» майже кожне торгівельне 
місце на ринках, і безперечно спрямо-
вує свій погляд на невеличкі листівки, 

яскраві брошури та плакати. А вони з 
певним інтервалом інформують грома-
дян про необхідність подати деклара-
цію про доходи.

КільКість юРидичНих осіБ, яКі 
оБиРають  сПРощеНу систему 
оПодатКуВаННя ЗБільШується

Першим заступником начальника 
Дніпропетровської ОДПІ Головного 
управління Міндоходів у Дніпропе-
тровській області Русланом Царуком 
проведено засідання «круглого столу» 
з юридичними особами – платниками 
єдиного податку.

«Останні роки кількість юридичних 
осіб, які обирають спрощену систему 
оподаткування збільшується. Поштов-
хом стало зменшення ставок єдиного 
податку для платників 6 групи, а також 
скасування обмежень щодо кількості 
найманих працівників»,  – зазначив 
Руслан Михайлович. Також було звер-
нено увагу всіх присутніх на те, що 
реєстрація платником єдиного податку 
є безстроковою й з 01.01.2014 р. здійс-
нюється шляхом внесення відповідних 
записів до реєстру платників єдиного 
податку, а свідоцтва платника єдино-
го податку, отримані до 01.01.2014 р., є 
чинними та підтверджують перебуван-
ня таких платників податків на спроще-
ній системі оподаткування до отриман-
ня витягу із реєстру або внесення змін 
до реєстру платників єдиного податку.

У нинішніх кризових умовах акту-
альною темою сьогодення є боротьба з 
виплатою заробітної плати у «конвер-
тах», реалізація гарантій оплати праці 
та організація заходів недопущення 
виникнення заборгованості з виплати 
заробітної плати. Підприємства, уста-
нови, організації та громадяни – суб’єк-
ти підприємницької діяльності, при ви-
платі заробітної плати повинні дотри-

муватись чинного законодавства, нести 
відповідальність за навмисне ухилення 
від сплати податків і порушення норм 
законодавства щодо виплати заробітної 
плати.

На закінчення зустрічі Руслан Михай-
лович нагадав присутнім переваги подан-
ня звітності мережею Інтернет та звер-
нувся до роботодавців: «Не залишайте 
людей, які працюють поруч з вами кожен 
день без соціальних гарантій! Пам’ятай-
те, що від розміру та своєчасності випла-
ти заробітної плати залежить не тільки 
стабільність надходжень до місцевих бю-
джетів, а й підвищення добробуту кожно-
го громадянина країни».

НоВі ПРаВила оПодатКуВаННя  
ПодатКом На НеРухоме майНо

З 1 квітня 2014 року база оподатку-
вання податком на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, визна-
чається виходячи із загальної площі 
об`єкту нерухомості, а не його житлової 
площі. Для фізичних осіб база оподат-
кування зменшується на: 120 кв. м для 
квартири/квартир; 250 кв. м для жит-
лових будинків; 370 кв. м, якщо у влас-
ності знаходяться квартири та житлові 
будинки.

Таке зменшення надається один раз 
за кожний базовий податковий (звітний) 
період (рік). Пільга не надаватиметься, 
якщо об’єкти нерухомості використову-
ються власниками з метою отримання 
доходів: у орендних, лізингових опера-
ціях або в підприємницькій діяльності.

Ставки податку встановлюються за 
рішенням сільської, селищної або місь-
кої ради у відсотках до розміру міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податково-
го) року, за 1 кв. м бази оподаткування.

З 1 січня 2014 року розмір міні-
мальної зарплати встановлено на рів-
ні 1218 грн.

дніпропетровська одПі.

міНістеРстВо доходіВ і ЗБоРіВ ПоВідомляє

(Закінчення. 
Початок на 1 стор.)

З другого питання доповів Павло Красноносовч, за-
ступник начальника фінансового управління райдер-
жадміністрації, зазначивши, що за І квартал 2014 року 
до зведеного бюджету району надійшло 
72,6 млн грн доходів, що становить 101,7% 
до уточнених показників місцевих органів 
влади, визначених на звітний період. Це на 11,8 млн 
грн більше в порівнянні з відповідним періодом 2013 
року. За звітний період зведеним бюджетом району 
уточнений план по власних доходах загального фонду 
виконано на 110,8%, до бюджету надійшло 33,8 млн грн 
доходів, це на 5,0 млн грн або на 17,2% більше в порів-
нянні з відповідним періодом 2013 року. Не забезпече-
но виконання планових показників власних доходів за 
звітний період 7 місцевими бюджетами, а саме: бюдже-
тами Любимівської (65,5%), Миколаївської (63,0%), Но-
вомиколаївської (12,9%), Партизанської (94,9%), сіль-
ських, Кіровської (95,5%), Ювілейної (99,5%) селищних 
та Підгородненської міської (94,6%) рад.Основними 
бюджетоутворюючими джерелами надходжень за-
гального фонду району в звітному періоді є податок на 
доходи фізичних осіб, плата за землю та плата за корис-
тування надрами.

В І кварталі поточного року бюджет району має пе-
ревиконання планових показників по податку з доходів 
фізичних осіб на 1,8 млн грн. Це на 17,3 % або на 3,0 
млн грн більше в порівнянні з І кварталом 2013 року. 

Разом з тим, план по податку на доходи фізичних 
осіб не виконали 11 бюджетів, якими в цілому недо-
отримано 358,2 тис. грн, це бюджети Підгородненської 

міської, Ювілейної та Кіровської селищних, Балівської, 
Волоської, Миколаївської, Новомиколаївської, Олек-
сандрівської, Партизанської, Степової та Степнянської 
сільських рад.

План по платі за землю виконано на 108,9%, переви-

конання складає 0,5 млн.грн. Але планові показники 
не виконали 4 ради, це: Миколаївська, Орджонікід-
зевська, Сурсько-Литовська сільські, Підгородненська 
міська ради. План по платі за користування надрами 
виконано лише на 14,2%, із запланованих 0,7 млн.грн. 
отримано лише 0,1 млн грн. Власні доходи спеціаль-
ного фонду забезпечено в обсязі 7,2 млн грн, або на 
125,9% до планових призначень звітного періоду. У по-
рівнянні з відповідним періодом 2013 року надходжен-
ня збільшилися лише на 2,4 млн грн. 

Районним бюджетом дохідна частина за І квартал 
поточного року виконана на 99,9%, в тому числі по 
власних доходах – на 112,6%, по трансфертах з бюдже-
тів вищого рівня – на 95,8%. Районним бюджетом от-
римано в звітному періоді власних доходів на 1,8 млн 
грн  більше проти І кварталу 2013 року. При уточне-
ному плані зведеного бюджету району на рік в обсязі 
314,9 млн грн касові видатки склали 57,0 млн грн, або 
18,1 %. На власні соціально-захищені статті бюджету 
направлено асигнувань в сумі 25,0 млн грн, в тому чис-
лі на заробітну плату з нарахуваннями – 19,2 млн грн, 
на медикаменти – 0,1 млн грн, на харчування – 1,8 млн 
грн, на енергоносії – 3,9 млн грн.

Аналіз стану заборгованостей зведеного бюджету 

району на кінець звітного періоду показує, що креди-
торська заборгованість зменшилася на 1,1 млн грн і 
складає 12,1 млн грн, з якої кредиторська заборгова-
ність загального фонду зведеного бюджету району (без 
заробітної плати з нарахуваннями, термін сплати якої 

не настав, та соціальних виплат державного 
бюджету) склала 4,4 млн грн, кредиторська 
заборгованість спеціального фонду – 7,7 млн 

грн. Найбільшу заборгованість місцеві бюджети мають 
по галузях: «Освіта», «Житлово-комунальне господар-
ство», «Будівництво», «Дорожнє господарство», «Охо-
рона навколишнього природного середовища».

Станом на 01. 04. 2014 року всіма бюджетами райо-
ну накопичено залишків коштів на загальну суму 78,9 
млн грн, це на 13,6 млн грн більше ніж на початок року. 
Найбільші залишки мають районний бюджет, Підго-
родненська міська, Ювілейна та Кіровська селищні, 
Горьківська, Любимівська, Новоолександрівська, Чу-
маківська сільські ради. Залишки місцевих рад на ра-
хунках спеціального фонду (крім власних доходів бю-
джетних установ) складають 56,8 млн грн.

В обговоренні цих питань також взяли участь сопові-
дачі Андрій Міщук, начальник управління Державної 
казначейської служби України у Дніпропетровському 
районі та Сергій Скрипник, начальник управління опо-
даткування фізичних осіб Дніпропетровської ОДПІ.

По завершенню колегії керівник апарату Тетяна Са-
раб’єва провела з головами виконкомів місцевих рад 
нараду з питань забезпечення відповідних матеріаль-
но-технічних умов усім виборчим комісям, стан забез-
печення законності.

юлія чумаК.

Колегія

ПідВодимо ПідсумКи

НайулюБлеНіШий  КоБЗаР

голосНі читаННя
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хРистиаНсКие истиНЫ

у дніпропетровському районі створений комунальний заклад центр соціальної 
підтримки дітей та сімей  «добре вдома», за адресою: сел. ювілейне, вул. совхозна, 
66.  для роботи в центрі запрошуються претенденти на посади: заступник директо-
ра; бухгалтер; інспектор з кадрів; адміністратор; юрист; психолог; медсестра; фахівець із 
соціальної роботи (12 посад); логопед; завідуючий господарством; кухар; водій; робітник 
комплексного обслуговування; прибиральник; двірник; котельник. Вимоги до персона-
лу: освіта та кваліфікація мають відповідати обраній посаді: середня-спеціальна, вища 
(бакалавр, спеціаліст або магістр) відповідного напрямку. Посади закладу передбача-
тимуть роботу позмінно та виїзди в села району за місцем проживання дітей. Перевагу 
буде надано претендентам, які мають: високий рівень комунікативних навичок; вміння 
ефективно працювати в команді; бажання працювати в новому та перспективному сере-
довищі; досвід роботи із сім’ями та дітьми різних соціальних груп, досвід роботи з діть-
ми, 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); супровідний лист претендента (в 
довільній формі); копії документів про освіту. Більш детальну інформацію про центр 
соціальної підтримки дітей та сімей ви можете отримати за адресою: сел. ювілейне, 
вул. теплична, 5, каб. 37 «в», служба у справах дітей, попередньо узгодивши час, за 
тел.: (056) 753-60-98, (098) 050-43-26, контактна особа людмила андріївна мазурок. 
Відібрані претенденти будуть запрошені на співбесіду та навчання. 

дотримуйтеся кількох простих порад, 
аби не стати жертвою злочинців. Не впу-
скайте в дім незнайомих людей, які нази-
вають себе працівниками різноманітних 
служб та організацій і пропонують свої 
послуги. Пам’ятайте, що всі платежі ви мо-
жете здійснювати через каси, поштові відділення, а не 
віддавати гроші будь-кому в руки. Вимагайте пред’яви-
ти документи чи вказати свій службовий телефон. Пе-
редзвоніть за цим номером та дізнайтеся, чи там справді 
є такий працівник та мету його візиту.

Кожен самотній пенсіонер повинен мати телефони 
комунальних, соціальних служб, центрів для одино-
ких громадян похилого віку на видному місці.

Не користуйтеся послугами незнайомців на вулиці, 
коли вам пропонують швидкий заробіток, розіграш по-
бутової техніки від фірми, якої не існує, миттєвий ви-
граш у лотерею. Не заводьте розмову з незнайомцями, 
ким би вони – ворожками, ясновидицями чи цілителька-

ми – не називалися. На будь-які питання, на-
віть на найпростіші, не відповідайте, просто 

проходьте далі. Аферисту, який має дар гіпнозу, 
треба лише зупинити вас «на хвилинку», роз-
почати під будь-яким приводом розмову, а вже 
далі перехожий і незчується, як зніме з себе зо-

лоті прикраси та ще й винесе з домівки всі заощадження.
Не вірте незнайомцям, які пропонують купити лі-

карські засоби за дуже низькими цінами, а також ре-
кламують чудо-засіб від усіх хвороб.

У дні отримання пенсій чи інших платежів намагайте-
ся відвідувати поштове відділення, банк разом із роди-
чами чи людьми, яким ви довіряєте.

якщо ви запідозрили, що вас намагаються 
обдурити, негайно телефонуйте до міліції. 

753-77-04, моб. 067-539-95-03 або 102.
юрій аНтоНюК, заступник начальника СДІМ 
Дніпропетровського РВ ГУМВС України в  Дніпропе-
тровській області, майор міліції.

міліція іНфоРмує

Будьте
оБачНими!

На передодні травневих свят 
управління цивільного захисту 
облдержадміністрації закликає 
громадян не забувати про пожежну 
безпеку.

Слід пам’ятати, що причиною лі-
сової пожежі може стати необережно 
кинутий сірник, недопалок, а також 
не правильно розведене чи покинуте 
багаття. 

Пам’ятайте: вогнища можна роз-
палювати тільки в місцях, де від-
сутній хвойний молодняк; ніколи не 
залишайте вогнище без догляду; міс-
це для багаття має бути обкопаним 
навколо; перед тим як піти, вогонь 
необхідно старанно загасити.

опинившись в зоні лісової по-
жежі, дотримуйтеся наступних 
правил: не тікайте від полум’я, а 
долайте крайку вогню проти вітру, 

закривши голову і обличчя одягом; 
з небезпечної зони виходьте швидко, 
перпендикулярно напряму розпов-
сюдження вогню; дихайте повітрям, 
що знаходиться низько над поверх-
нею землі, - воно менш задимлене; 
рот і ніс прикривайте одягом або 
шматком тканини, по можливості 
змоченої; будьте обережні в місцях 
горіння високих дерев, вони можуть 
завалитися та травмувати; під час 
гасіння пожежі не відходьте далеко 
від доріг та просік, не випускайте з 
уваги інших учасників гасіння; після 
виходу із осередку пожежі повідомте 
місцеву адміністрацію та пожежну 
службу.
телефон рятувальної служби 101.

олександр єгоРоВ, 
головний спеціаліст сектору  вза-
ємодії з правоохоронними органа-
ми, цивільного захисту та оборон-
ної роботи райдержадміністрації.

БеЗПеКа життєдіяльНості

ЯК КАЖЕ МУДРІСТЬ
Лестощі породжують друзів, 

а правда – ненависників.
Нечесно набуте неодмінно піде 

прахом.

госПодаРям На ЗамітКу
КРільчатНиК сВоїми РуКами

Насамперед для крільчатника слід зробити підло-
гу. Для цього необхідна рама 108х63 см, три дошки 
63х16 см завтовшки 2 см й 9 брусків 60х0,35х0,20 
см. Потім із брусків того ж перетину робиться верх-
ня рама. Об’єднати нижню й верхню частину клі-
тини можна частиною стіни з дощок, товщина якої 
2 см. Як і суцільна частина підлоги, вона повинна 
бути без єдиної щілини. Двері будиночку повинні 
бути товщиною 2 см, задня стінка такої ж товщи-
ни. Залізну сітку із зовнішнього боку крільчатника 
потрібно пробити в якості безперервного полотна. 

У будиночку спокійно можна вирощувати трьох 
кроликів у період з травня по жовтень. Їжу кро-
ликам потрібно ставити в годівницю, а для того, 
щоб вона не випадала, потрібно закріпити захис-
ну дощечку трохи вище днища, вона не дозволить 
випасти їжі. У підлозі годівниці слід зробити 
отвори, з них витікатиме вода з ковша після про-
мивання годівниці за допомогою будівельної ки-
сті. Годівниця в довжину повинна бути не менше 
45 см. Крім трави з саду кролики їдять гілочки 
з виноградника, нестиглі фрукти, кавунові й ди-
нячі кірки, а також фруктові та овочеві відходи 
домашньої кухні. 

готуВати легКо!
КуРКа В аНаНасах

інгредієнти: 2 курячі грудки, 200 г сиру, 1 банка 
консервованих ананасів, 100 г майонезу, сіль й пе-
рець за смаком, зелень, олія.

Приготування: курячу грудку розрізати на стей-
ки, відбити, посолити, поперчити. Обсмажити на 
олії до напівготовності й появи рум’яної скоринки. 
Кільця ананасів порізати кубиками. Курячі відбивні 
розкласти на змащеному олією деку, промазати ма-
йонезом, викласти на них кубики ананаса. Посипа-
ти тертим сиром, зеленню й відправити готуватися 
в попередньо нагріту духовку приблизно на півго-
дини. Смачного!

госПодиНі На ЗамітКу
малеНьКі хитРощі ВелиКого ПРаННя

Жорсткі рушники потрібно випрати й прокип’я-
тити в солоній воді; попередньо носові хустки за-
мочіть у солоній воді на 12 годин, вони легше відпе-
руться; чоловічі сорочки не потрібно сильно терти, 
після полоскання не викручувати, не віджимати, 
просто повісьте на плічки, щоб стікала вода; блузи 
найкраще сушити на вішалці. 

ЗдоРоВ’я
ліКуВаННя гРиБКа НігтіВ 

мило дігтярне. Перед сном  намильте уражений 
ніготь, посипте його сіллю й накладіть бинт.

 
КРасуНям На ЗамітКу

масКа для тьмяНого та сухого Волосся
Візміть 1 ч.л. оцту, 1 ч.л. гліцерину, 2 ст.л. касто-

рової олії, одне яйце. Нанесіть на волосся, укутайте 
голову теплим рушником й через 40 хвилин змийте 
шампунем.

оВНи. Опинив-
шись перед ди-
лемою, висуну-

тою найближчим оточенням, 
будьте мудрими, сприймайте життя 

через призму духовного світогляду.
тільці. Тиждень буде насичений пози-

тивом. Ви отримаєте массу задоволення від 
трудової діяльності. Фінанси не забаряться. 
Ваше здоров‘я – у ваших руках. Знайдіть час, 
повірте в себе.

БлиЗНюКи. Опануйте себе й не мар-
нуйте дорогоцінну енергію на ризиковані, 
поспішні дії. 

РаКи. Усвідомте власні деструктивні ре-
акції, приборкайте «его», поставивши су-
спільні інтереси на чільне місце, й підклю-
чіть потужну внутрішню енергію для досяг-
нення успіху. 

леВи. Ви перебуваєте на динамічній інте-
лектуальній хвилі, не форсуйте події, дайте 
їм спокійно розгортатися. Приплив поганого 
настрою може зруйнувати стосунки із коле-
гами. 

діВи. Не зазіхайте на сторонні прибутки, 
нікому не заздріть, чужий хліб швидко чер-
ствіє. Запорука безпеки й матеріальної ста-
більності є уміння плідно співпрацювати із 
людьми на взаємовигідних засадах.

теРеЗи. Жорстко контролюйте свою по-
ведінку, нав’язувати власні егоїстичні ба-
жання оточенню категорично заборонено. 
Урок долі полягає в умінні усвідомлювати 
імпульси своїх бажань.

сКоРПіоНи. Ви блискучий фахівець, ру-
хаєтеся в ногу з прогресом, однак пильнуйте, 
бо таємні вороги сплять і бачать, як вам нака-
постити, нині все таємне стане явним. 

стРільці. Якщо ж не піддаватися агре-
сивним настроям у колективі, можна знайти 
вдалі творчі рішення в діловій та любовній 
сферах. 

КоЗеРоги. Зараз з’ясується, наскільки 
професійна діяльність відповідає глибинним 
особистим потребам, а родина, спадкові риси 
почнуть грати надзвичайну роль у житті. 

Водолії. Зосередьтеся на діяльності, що 
відповідає особистим інтересам, не потре-
буючи схвалення соціуму. Зацикленість на 
ідеалах може перетворитися на знаряддя 
тортур.

РиБи. Не переплутайте, де «моє», а де 
«чуже», ви схильні щедро витрачати чужу 
енергію, вважаючи її своєю, особливо якщо 
мова йде про плоди спільних зусиль, взаємин. 

хРистос  ВосКРесе!
БРатия и сестРЫ!

Первое воскресенье, следующее за 
Пасхальным празднеством, несет в 
себе свет и сияние Пасхи Христовой. 
Он называется Антипасхой, что значит 
«вместо Пасхи», так как в этот день мы 
приветствуем друг друга самыми ра-
достными для христианина словами: 
«Христос Воскресе! – Воистину Во-
скресе!». Также сегодня Церковь празд-
нует память святого апостола Фомы. 

Мы должны молиться апостолу 
Фоме, чтобы по его молитвам Господь 
даровал веру сомневающимся и неве-

рующим. Сам апостол Фома испытал 
тяжелые дни сомнения и неверия, ко-
торые сменились пламенным покая-
нием и непоколебимой преданностью 
Христу Спасителю. Мы должны мо-
литься апостолу Фоме и об укрепле-
нии своей немощной, слабой веры. 
Мы сейчас живем в очень нелегкие 
времена, когда в нашей повседневной 
жизни вокруг нас очень много иску-
шений, мешающих нам следовать 
Заповедям Господним. Мы верим в 
Бога, но живем так, как будто Его нет 
и Христос Спаситель не приходил на 
землю. Мы верим в Бога, но запове-
ди Его не исполняем. Но мы должны 
искренне молится и Отец Небесный 

знающий нашу нужду, пошлет нам 
доброго пастыря Своего – духовного 
отца, который поведет нас благодат-
ным путем покаяния и молитвы, сми-
рения и подлинной любви к ближним 
в Царство Небесное. Рукой духовного 
отца нас благословляет Христос Спа-
ситель, который все устроит по Своей 
святой воле – со священническим бла-
гословением.

По обоюдным молитвам пастыря и 
пасомого Бог творит чудеса. Духовный 
отец помогает человеку научиться хо-
дить путями Божьими и приобрести 
силу Божию во Христе в сочетании со 
Словом Божиим. Аминь.

Константин дРоБитьКо.

19 квітня близько 20.00 год. у Дні-
пропетровському районі,  поблизу 
міста Підгородне, внаслідок лобо-
вого зіткнення двох легкових авто-
мобілів постраждало 2 особи – водій 
автомобілю ВАЗ-21099 та пасажир 

ВАЗ-2170. 
На місце 
події були 
викликані 

рятувальниками ДСНС, які за допо-
могою шанцевого інструменту вря-
тували водія автомобілю ВАЗ-21099, 
що був зажатий у пошкодженому 
автотранспорті. Постраждалих гос-
піталізовано до лікарні.

дніпропетровський районний 
сектор гу дсНс україни. 

дсНс ПоВідомляє

НеоБачНість На доРоЗі

дНіПРоПетРоВсьКа РайдеРжадмі-
НістРація оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: головного спеціаліста відділу ве-
дення Державного реєстру виборців райдержадмі-
ністрації (дві посади); головного спеціаліста відді-
лу правового забезпечення райдержадміністрації; 
головного спеціаліста із здійснення внутрішнього 
аудиту райдержадміністрації; головного спеціа-
ліста з питань запобігання та виявлення корупції 
райдержадміністрації; головного спеціаліста по 
роботі з персоналом райдержадміністрації; голов-
ного спеціаліста відділу житлово-комунального 
господарства та будівництва райдержадміністра-
ції; завідувача сектору охорони здоров’я райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста сектору 
охорони здоров’я райдержадміністрації; голов-
ного спеціаліста – бухгалтера служби у справах 
дітей райдержадміністрації; головного спеціаліс-
та служби у справах дітей райдержадміністра-
ції (тимчасово); головного спеціаліста служби 
у справах дітей райдержадміністрації. Вимоги 
до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за напрямком роботи, стаж роботи за 
фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програмного 
забезпечення. довідка за адресою: сел. ювілей-
не, вул. теплична, 5, тел. 27-10-17.

РайоННий цеНтР соці-
альНих служБ для сім ї, 
дітей та молоді оголошує 
конкурс на зміщення вакантних 
посад провідного спеціаліста від-
ділу соціальної роботи на період 
відпустки по догляду за дитиною, 
фахівців із соціальної роботи 
(м. Підгородне, с. Новоолексан-
дрівка, с.Ювілейне), фахівця із 
соціальної роботи на період від-
пустки по догляду за дитиною 
(с. Горького)  Документи на кон-
курс приймаються протягом 30 
календарних днів після публі-
кації. Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна 
вища освіта за фахом педагога, 
психолога, соціального педагога, 
соціальний працівник, медичного 
працівника, стаж роботи за фахом 
не менше 3 років, володіння пер-
сональним комп’ютером в обсязі 
користувача програмного забезпе-
чення. довідки за адресою: вул. 
теплична, буд. 5, каб. 41,  сел. 
ювілейне, тел.  753-68-41. 

уПРаВліННя ПеНсійНого фоНду уКРаїНи В дНіПРоПетРоВсьКо-
му РайоНі дНіПРоПетРоВсьКої оБласті оголоШує КоНКуРс На 
ЗаміщеННя ВаКаНтНих Посад: заступника начальника відділу виконан-
ня бюджету, бухгалтерського обліку та звітності; спеціаліста (матеріаліст) відділу 
виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності; головного спеціаліста 
відділу з виплати пенсій; головного спеціаліста з діловодства(тимчасова);головно-
го спеціаліста відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян. У конкурсі 
можуть взяти участь усі бажаючі громадяни України, які мають повну вищу освіту 
відповідного професійного спрямування та стаж роботи в державній службі або в 
сферах управління за фахом. Володіння комп’ютерними програмами, знаннями за-
конодавчої бази та інструктивних документів. За довідками звертатися за телефо-
нами: 725-47-06, 27-80-40. адреса: сел. ювілейне, вул. теплична, 23. документи 
приймаються протягом 30 календарних днів з дня  опублікування оголошення. 
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ДопоможІТь уряТуВаТи жиТТя
Районна організація Товариства Червоного Хреста звертається до вас про фінансову 

підтримку єдиної на Україні громадської гуманітарної організації, яка опікується не-
мічними, хронічно хворими, інвалідами всіх категорій, а також щорічно, згідно плану, 
вносить кошти на статутну діяльність до Національного та Міжнародного Товариств. 
Скромна пожертва від вас та ваших працівників, придбана марка ціною 10 грн, хоча б 
один раз на рік – значна допомога товариству. А також, якщо ви маєте продукти харчу-
вання, взуття, одяг, дитячі іграшки, посуд, техніку, предмети гігієни та інше, якими ви 
не користуєтесь і можете пожертвувати бідним, передайте їх у медико-соціальний центр 
товариства за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 32. 

ЛюДи БУДУТЬ Вам ВДяЧНІ.
Наші реквізити: Код єдРПоу 26460153, р/р 26006000783015 ат «ощадбанк» філія дні-

пропетровське оу мфо 305482 (вид платежу: 32 – членські внески), або придбайте марку 
в медико-соціальному центрі.

З повагою та подякою – товариство червоного хреста дніпропетровського району. 

Звернення до всіх підприємств, керівників органіЗацій та громадян району

газета виходить щоп’ятниці.
Друкується у ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». 

адреса: 69057 м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. 
www.keramist.com.ua 
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сергійкові Босаю, 10-річному життєрадісному хлопчи-
кові з села олександрівка дніпропетровського району, 
загрожує небезпека.

діагноз: онкологічне захворювання крові. 
Мама, Наталія Григорівна, інвалід II групи, сама ви-

ховує синочка. Дорослі не можуть залишити дитину в 
біді. Ми обов’язково допоможемо Сергійкові, й він не-
одмінно одужає!

   Реквізити КБ Приват Банк: 
р/р 5168 7572 4809 5616 мфо 305299 єдРПоу 14360570
мама – Наталія григорівна Босай: моб. 

тел. (068) 768-77-63. 

Нещодавно свій прекрасний ювілей 
відсвяткувала чарівна жінка, шкіль-
ний бібліотекар – 

Валентина сиНяВсьКа
Шановна 

Валентино Миколаївно!
У день ювілею 

у дружнім колі
Добра бажаєм щиро ми,
Врожаю 

на життєвім полі,
Любові й шани 

між людьми!
Хай успіх, 

наче зірка світить,
І креслить шлях до перемог,

Дні, теплим сонечком зігріті,
Благословляє щастям Бог.

З повагою педагогічний колектив, 
випускники, діти та батьки Кіров-
ської сЗШ -2.

Під таким девізом невтомно працює на землі знаний у 
районі керівник  фермерського господарства «Тетяна і К» 
Григорій Мальований. Григорій Іванович днями святкує 
свій 60-ти річний ювілей. І сьогодні своїм  багаторічним 
досвідом роботи на землі залюбки ділиться із синами – 
старшим Віталієм та молодшим Юрієм. Праця на полях 
стала для Мальованих родинною справою. І цим дуже пи-
шається відповідальний аграрій. 

А починав Григорій Іванович набиратися досвіду в да-
лекому 1976 році. Після закінчення 
Дніпропетровського сільськогоспо-
дарського інституту за направленням 
потрапив до радгоспу «Підгородне», 
де близько року навчався у досвідче-
них трударів полів. А потім був рад-
госп «Першотравневий», якому Григо-
рій Іванович присвятив 25 років життя 
й невтомної праці. Втілюючи в життя 
придбану в інституті спеціальність 
«вчений агроном» працював у рад-
госпі  агрономом, управляючим від-
ділком, головним агрономом.

Через значний відрізок часу, нареш-
ті замайоріла  найзаповітніша мрія вже 
досвідченого аграрія – обробляти свої 
землі, вирощувати найдорожчий скарб 
життя – запашний хліб, земне сонце. 
Так у 2004 році на землях Сурсько-Ли-
товського утворилося фермерське господарство «Тетяна 
і К». На безкраїх 250 га землі Григорій Іванович разом із 
синами сіють пшеницю, ячмінь, рапс, кукурудзу, соняш-
ник, вирощують овочеві культури. Не обходиться сімейна 
справа й без влучної поради дружини Григорія Мальова-
ного – Тетяни Вікторівни. Жінка також закінчила сіль-
ськогосподарський інститут. Тож велика й дружня родина 
Мальованих – професійні аграрії (сини навчаються в Но-
вомосковському коледжі Дніпропетровського державного 
аграрного університету). 

На запитання нашого кореспондента, чому ювіляр обрав 
у житті саме шлях служіння землі, Григорій Іванович від-
повів не замислюючись: «Іншої долі й не уявляю. Я родом 
із Полтавщини Кобеляцького району села Вібли, а ці зем-
лі, як відомо, славляться хліборобами. З малечку дивився 

на натхненного батька  Івана Несторовича, який все життя 
присвятив праці у радгоспі,  вирощуючи хліб. Він був для 
нас взірцем мужності, гідності й честі. Саме від нього я 
ввібрав у себе любов  та потяг до матінки  землі. А вже на-
вчаючись у  школі, окресливши коло своїх інтересів, зро-
зумів, що професія агронома – це для мене.»

Добрим словом згадує Григорій Іванович свого дядька 
Дмитра Несторовича, який у скрутні роки студентської 
пори підтримував словом і ділом. А за хліборобську му-
дрість вдячний талановитим наставникам по праці. Це 
директор «Першотравневого» Михайло Губа та завзяті 
трударі-фронтовики. Мужні чоловіки, які в післявоєнні 
роки власноруч підняли радгосп із руїн. Вони прийня-

ли молодого спеціаліста – Григорія як рідного 
сина, і привили найкращі людські якості: пра-
целюбність, витривалість, чесність, віру в себе, 
повагу до землі.

Мрія Григорія Мальованого здійснилася. Він 
самореалізувався в житті – займається улюбленою 
справою. Має люблячу дружину, виховав чудову 
опору й підтримку – синів, які сьогодні є гідними 
наслідниками батьківської справи. Намагається 
жити, як кажуть  по совісті.

Та болить душа у аграрія за рідну Україну. Свят-
куючи свою 60-ту весну, ювіляр  бажає неньці 
справжнього керівника – турботливого господаря, 
який душею вболівав би за її квітуче майбуття.

Наталія яКіВець.

 Як ми до землі, 
так і вона до нас

свій поважний 60-ти річний ювілей відзна-
чатиме голова фермерського господарства 
«тетяна і К» – григорій мальоВаНий

Шановний Григорію Івановичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею!
Нехай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями 

Ваші ниви, хай втілюються в життя Ваші плани, заду-
ми та сподівання на радість Вашим рідним. Бажаємо 
Вам прихильної долі, вагомих здобутків, миру, неви-
черпної енергії, професійної вдачі! Міцного карпатсько-
го здоров’я, натхнення до нових вагомих здобутків у 
праці в ім’я процвітання рідного краю й чарів-
ної родючої Землі. Миру й злагоди, родинного 
благополуччя, щастя, добра Вам, та Ва-
шій сім’ї на многії і благії літа! Божої 
милості та благодаті!

Від імені всіх аграріїв дніпро-
петровського району, з повагою 
тетяна тКач.

БіБліотеКа 

У Центральній районній бібліотеці сел. 
Ювілейного бібліотекар читального залу 
Алла Голик провела експрес-інформацію 
«Подорож у країну здоров’я» для дітей се-
реднього шкільного віку. 

Оксана Дяченко в дитячому садочку 
«Червона шапочка» для вихованців стар-
шої групи провела гру-подорож «Велик-
день – весняне свято». 

Алла Голик провела усний журнал «Зо-
лоті рядки розстріляного відродження» 
для учнів 6-В класа Ювілейної ПШ-1.

Також у приміщенні бібліотеки про-
йшов експрес-огляд: «Розвиток космо-
навтики в Україні» для учнів 10-А класу 
Ювілейної СШ-1.

Кожна родина – це школа любові. В сім’ї людина 
вчиться переборювати свій егоїзм, віддавати себе ін-
шим, турбуватися про них, оберігати їх. Сім’я – це 
лоно, де в результаті союзу двох народжуються й ви-
ростають діти, насичуючись чи не насичуючись лю-
бов’ю. Дитина, котра виросла у благополучній сім’ї, 
має душевні сили, щоб із часом стати гід-
ним членом суспільства й громадянином.

Саме для підтрим-
ки сім’ї створена 
спільним наказом 
Дніпропетровської центральної районної лікарні та 
відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністра-
ції Дніпропетровська районна 
психолого-медико-педагогічна 
консультація (далі РПМПК). 
Засідання консультації відбу-
ваються в останню п’ятницю 
щомісяця, в приміщенні Дні-
пропетровської ЦРЛ, каб.№35. 
До РПМПК входять завідувач, 
заступник, секретар, практич-
ний психолог, дефектолог, ло-
гопед, психіатр, педіатр, оку-
ліст, невропатолог, ЛОР.

У своїй роботі консультантам доводиться працюва-
ти із особливими дітьми, й кожна обстежена дитина є 
унікальною. До нас звертаються  батьки дошкільнят та 
школярів із порушеннями мовлення, опорно-рухового 
апарату, зору, слуху. Діти, які не можуть засвоїти на-
вчальну програму, мають систематичну неуспішність. 
Також, це можуть бути й інші труднощі у навчанні й 
вихованні. Ми – це осередок надання допомоги сім’ям, 
які  виховують дітей із різними порушеннями розвитку.

Тому метою діяльності консультації є виявлення, 
психолого-педагогічне вивчення, оцінка труднощів та 
потенційних можливостей психічного розвитку дітей, 
підготовка висновків та рекомендацій щодо розвитку, 

змісту, форм та методів навчання з урахуванням осо-
бливостей навчально-пізнавальної діяльності та пове-
дінки дитини. Консультування батьків та педагогічних 
працівників з питань вибору можливих форм, методів, 
програми та стилю навчання, соціальної адаптації та ін-
теграції в суспільне життя дітей. Виявлення, облік, ді-

агностичне обстеження дітей, які потре-
бують корекції фізичного та (або) ро-

зумового роз-
витку віком 
до 18 років та 

подальше направлення їх до спеціальних  дошкільних 
і загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних 

закладів відповідного типу, 
установ та закладів системи 
праці та соціального захисту 
населення. У місті Дніпро-
петровську та області є ши-
рокий спектр закладів, які 
працюють із такими дітьми. 
Вони оснащені відповідним 
обладнанням та укомплек-
товані штатом спеціаліс-
тів: дефектологами, лого-
педами, тифлопедагогами, 

психологами, соціальними педагогами, медичними 
працівниками. І саме зараз проводиться набір груп та 
класів на новий навчальний рік.

Діяльність ПМПК є консультативною – після отри-
мання відповідних висновків та рекомендацій бать-
ки самостійно приймають рішення й визначають по-
дальші кроки. 

отримати детальнішу інформацію з приводу 
діяльності та запису ви можете за телефонами: 
(096) 79-85-055, (099) 66-39-129 – тетяна дмитрівна 
олійНиК, завідувач РПмПК, практичний психо-
лог методичного кабінету відділу освіти дніпропе-
тровської Рда.

крок наЗусТрІч осоБлиВим ДІТям
ПідтРимКа сімей

2014 рік – рік білоруської культури в Україні. Для 
мешканців громади села й користувачів бібліотеки – 
це не тільки подія міжнародного значення, а й історія 
села, якому в цьому році виповнюється 220 років. 

У далекому 1794 р. за царським указом 497 се-
лян казенної мануфактури з білоруського містечка 
Дубровно Могильовської губернії були переведені до 
міста Катеринослава, де й оселилися в довколишніх 
селах, а саме в слободі Сурській, яка потім назива-
лася фабрична слобода Сурсько-Литовська, і лише з 
середини ХІХ ст. – с. Сурсько-Литовське. До назви 
села литовці ніякого відношення не мали. Литви-
нами здавна називали білорусів, як мешканців Ве-
ликого князівства Литовського. Для вивчення біло-
руської культури бібліотека запланувала заходи для 
всіх категорій користувачів, у тому числі й для дітей: 
ілюстрована постійнодіюча поличка «Білоруське зер-
нятко української землі», яка дає змогу ознайомитись 
із історією та культурою Білорусії; огляд «Відомі й 
знамениті» включає в себе розповідь про 4 об’єкти 
Республіки Білорусь, які внесені ЮНЕСКО до списку 
Всесвітньої культурної спадщини (Мирський замок, 
Несвіжський замок, Несвіжський палацо-парковий 
комплекс, Біловетська пуща); естетична година «Кра-
са і гармонія пейзажів В. Шкарубо» розкриває для ко-
ристувачів картини талановитого художника Білору-
сії, лауреата Державної премії  Республіки Білорусь 
в області літератури, мистецтва й архітектури. Пер-
сональні та групові виставки майстра відбувалися в 
Білорусії, Росії, Австрії, Германії, США, Італії, Фран-
ції, Японії, Бельгії; «Гамонка на матчинай мове» до-
помагає дітям спробувати оволодіти білоруською мо-
вою шляхом читання дитячих віршів, оповідань.

Валентина челомоВа, завідуюча сільської 
бібліотеки с.Сурсько-Литовське.

стоРіНКами істоРії

РоБота З дітьми


