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Шановні колеги! Своє професійне свято ми, працівники місцевого са-
моврядування, відзначаємо в грудні, наприкінці року, коли майже всі 
намічені на рік творчі  задуми реалізовані, справи виконані, коли при-
ходить черга підведення підсумків, визнання результатів роботи голів, 
депутатів та працівників виконавчих апаратів місцевих рад.

Місцеве самоврядування є основою громадянського суспільства, виражен-
ням ініціативи людей. Велика роль у цьому процесі належить депутатам міс-
цевих рад, які представляють інтереси своєї територіальної громади.

Повсякденними турботами людей сьогодні переймаються не лише депу-
тати, які входять до складу місцевих рад, а й члени виконавчих комітетів, 
службовці органів місцевого самоврядування й, звичайно, активні грома-
дяни, які беруть участь у вирішенні багатьох питань. Це свято стосується 
кожного мешканця Дніпропетровського району, адже разом ми – громада, 
яка вирішує питання місцевого значення, що відіграють вирішальну роль 
у розвитку та розбудові нашого району, забезпеченні його життєдіяльності.

Тому в цей день я, як голова районної ради, хочу подякувати всім, хто 
причетний до місцевого самоврядування, бо ми з вами робимо спільну 
справу – працюємо задля добробуту людей, робимо наш район кращим.

Уклін і шана вам, дорогі земляки, за любов до рідного району, самовіддану 
щоденну працю, активність у громадсько-політичному житті, велике бажан-
ня й здатність здолати всі негаразди. Вірю, що разом ми можемо належним 
чином задовольнити потреби й надії наших мешканців. Все це справа часу, 
справа нашої спільної роботи, з надією на кращі зміни.

Сердечно бажаю всім, хто працює на благо територіальних громад, кожній 
родині, кожному жителю району міцного здоров’я, миру, достатку й благо-
получчя. Нехай усі життєві негаразди обходять вас стороною, а непохитна 
віра в щасливе майбутнє рідного району додають сили й наснаги! Зі святом!

З повагою голова районної ради Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ.

Дорогі захисники Вітчизни! Сердечно вітаємо 
вас із Днем Збройних Сил України! 

На наших військових покладена священна мі-
сія – боронити рідну землю, забезпечувати мирне 
життя свого народу. Історія Української держави та 
її Збройних Сил свідчить про те, що ви з честю ви-
конуєте її, а народ відповідає вам на це любов’ю та 
пошаною. 

Бажаємо всім захисникам незламної волі в подо-
ланні труднощів військового буття, богатирського 
здоров’я, надійного родинного тилу та звершення 
всіх ваших мрій і побажань. 

Шановні друзі! 
Міжнародний день інвалідів відзначає світова гро-

мадськість, і це свідчення глибокої людської уваги до 
тих, хто має певні проблеми зі здоров’ям. Цей день на-
гадує кожному з нас, що в круговерті життя та повсяк-
денних турбот ми повинні цінувати кожну хвилину 
життя, безкорисливо дбаючи один про одного. 

З нагоди міжнародного свята бажаємо вам, шановні 
друзі, щастя, здоров’я, добра та благополуччя. Ви є для 
нас справжнім прикладом стійкості, мужності й непо-
хитної віри в краще. А ми просто зобов’язані набагато 
щедріше віддавати  вам свою повагу, тепло й любов. 

Шановні працівники місцевого самовря-
дування та депутати місцевих рад! Від імені 
всіх працівників Дніпропетровської райдер-
жадміністрації й від себе особисто вітаю вас із 
Днем місцевого самоврядування!

Місцеве самоврядування є одним із найваж-
ливіших принципів функціонування влади в 
суспільстві, невід’ємною складовою демократії. 
У час реформ, які переживає наша країна, акту-
альним залишається велика роль місцевого са-
моврядування, яка дає можливості проводити 
ефективну політику в інтересах людей, надаючи 
їм високоякісні доступні послуги. 

Переконаний, що від ваших багатих знань, 
професіоналізму, відповідальності, компетент-
ності, наполегливої праці залежить розвиток 
Дніпропетровського району. Роблячи колосаль-
ну справу, розвиваючи своє село, селище, місто, 
ви розбудовуєте демократичну державу, вносите 
якісні зміни в життя суспільства. 

Бажаю вам нових досягнень та здобутків, 
міцного здоров’я, добра, миру й злагоди, ду-
шевної рівноваги й комфорту, життєвої му-
дрості, впевненості в майбутньому, успіхів і 
натхнення в добрих справах на благо Дніпро-
петровського району. 

З повагою колектив та голова Дніпропетровської 
райдержадміністрації Едуард ПІДЛУБНИЙ.

Шановні працівники статистики! Від щирого серця вітаємо вас 
із професійним святом – Днем працівників статистики! 

Сьогодні статистичними спостереженнями охоплені практично всі со-
ціально-економічні процеси, що відбуваються в суспільстві. Статистика 
вивчає життєвий рівень населення, демографічну та економічну ситуа-
ції, оцінює розвиток підприємництва та його фінансові результати. 

Без всебічної, достовірної та прозорої статистичної інформації не-
можливі ні ефективне державне управління, ні побудова відкритого 
громадянського суспільства. 

У цей святковий день прийміть слова подяки й шани за вашу сумлін-
ну й самовіддану працю. Міцного вам здоров’я, особистого та сімейно-
го щастя, благополуччя й нових успіхів на благо розквіту району. 

З повагою Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова  райдержадміністрації.             Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради

З Днем прокуратури! Дніпропетровська райдержадміністрація та 
районна рада щиро вітають усіх працівників прокуратури з профе-
сійним святом.

Ваш високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання 
посадових обов’язків, принциповість та безпосередня участь у виконанні 
завдань по дотриманню законності в усіх сферах діяльності гідні поваги.

Незважаючи на непрості умови праці, ви залишаєтесь вірними своє-
му обов’язку, демонструєте мужність і непохитну волю та терпимість 
у справі захисту прав і свобод громадян України та інтересів держави.

Бажаємо вам і вашим рідним міцного здоров’я, родинного щастя, бла-
гополуччя та наснаги в вирішенні завдань, які стоять перед працівника-
ми прокуратури району.

Шановні колеги! Прийміть щирі вітання з профе-
сійним святом – Днем місцевого самоврядування!

Вам випала почесна й відповідальна місія – представляти 
громади, знати їх проблеми й докладати всіх зусиль для їх 
вирішення. Ваші ініціативи, вимоги й пропозиції знаходять 
підтримку й втілюються в життя. І надалі будьте принци-
повими у відстоюванні інтересів сільських жителів.

Бажаю вам – депутатам Новоолександрівської сіль-
ської ради, членам виконкому та активам сіл доброго 
здоров’я, щастя, нових професійних здобутків, оптиміз-
му та мужності, творчої наснаги й обов’язково родин-
ного благополуччя. 

З повагою Олександр ВІЗІр, 
Новоолександрівський сільський голова.

Дніпропетровський районний комісаріат поздоровляє всіх військо-
вослужбовців та чоловіків району з Днем Збройних Сил України. 

Бажаємо мужності, терпіння, сміливості та відваги в цей надскрут-
ний для країни час. Усім здоров’я та мирного неба!  

Нагадуємо, що Дніпропетровським районним військовим комісаріатом 
Дніпропетровської області проводиться відбір військовозобов’язаних – до-
бровольців, які бажають проходити військову службу в Збройних Сил Украї-
ни, з укладанням короткострокового контракту. Проводиться відбір фахівців 
різних спеціальностей офіцерського, сержантського та рядового складу. 

Належне грошове забезпечення, пільги та соціальні гаранті, перед-
бачені Законодавством України – гарантуються. Консультації по теле-
фону (0562) 27-10-07.

З повагою Андрій СПИрИДОНОВ, 
т.в.о. військового комісара Дніпропетровського РВК, майор.

ВІДЗНАчЕНІ НА ОБЛАСНОмУ рІВНІ
За рішенням обласної конкурсної комі-

сії Кращим сільським головою Дніпро-
петровської області визначено Катерину 
Павлівну ЖЕЛЯБ’ЄВУ, Любимівського 
сільського голову.

Почесною відзнакою голови Дніпропе-
тровської обласної ради за вагомий внесок 
у розвиток місцевого самоврядування, ак-
тивну суспільну та депутатську діяльність  
нагороджений Володимир Миколайович 
МАРТИНЕЦЬ, депутат Дніпропетровської 
районної ради.

За вагомий внесок у розвиток місцевого 
самоврядування, багаторічну трудову ді-
яльність, вирішення соціальних проблем 

мешканців територіальної громади та з 
нагоди свята Знаком Дніпропетровської 
обласної ради «За розвиток місцевого са-
моврядування» нагороджений: Валерій 
Петрович РИЖАК, Балівський сільський 
голова.

Почесною Грамотою Дніпропетровської 
обласної ради за багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм та актив-
ну суспільну діяльність на благо Дніпро-
петровського району нагороджена: Лариса 
Володимирівна ГАРДЕЦЬКА, головний лі-
кар комунального закладу «Дніпропетров-
ська Центральна районна лікарня». 

Грамотою Дніпропетровської обласної 
ради за багаторічну сумлінну працю, висо-

кий професіоналізм та з нагоди Дня місце-
вого самоврядування нагороджена: Ірина 
Георгіївна ХАРЛАН, головний спеціаліст 
відділу організаційно-кадрової роботи ви-
конавчого апарату районної ради.

Грамотою Дніпропетровської обласної 
асоціації органів місцевого самовряду-
вання за вагомий особистий внесок у роз-
виток місцевого самоврядування, багато-
річну сумлінну працю, високий професіо-
налізм, активну громадську діяльність та 
з нагоди Дня місцевого самоврядування 
нагороджені: Валентина Іванівна СТЕЦЬ, 
Чумаківський сільський голова; Олек-
сандр Вікторович КОЗАКЕВИЧ, депутат 
районної ради.

Верховна Рада Укра-
їни прийняла Постано-
ву «Про формування 
складу Кабінету Міні-
стрів України». Відпо-
відний проект поста-
нови зареєстровано за 
№1008.

Під час наради ке-
рівництва фракцій 
Верховної Ради, яке 
відбулося в середу 
ввечері, були затвер-
джені кандидати на 
посади голів парла-
ментських комітетів.

Центральна виборча 
комісія на своєму за-
сіданні визнала обра-
ними нових депутатів. 
По 4 нових депутати 
– «Народний фронт 
і «Блок Петра Поро-
шенка», по одному де-
путатові – Радикальна 
партія Олега Ляшка та 
«Батьківщина».

«На Донеччині за два 
дні партизани та вій-
ськові знищили більше 
сотні бойовиків, – штаб 
АТО. - Ворог зазнає ве-
ликих втрат. Упродовж 
середи в зоні АТО на 
Донбасі бойовики на-
магалися здійснити 71 
атаку з використанням 
артилерійсько-міномет-
ного вогню та іншого 
озброєння. Зокрема, в 
зону ураження арти-
лерії бойовиків потра-
пили населені пунк-
ти: Золоте, Попасна, 
Станиця Луганська,  
Щастя, Трьохізбенка, 
Кряківка, Вільхове, Но-
вобахмутівка, Опитне, 
Тоненьке, аеропорт До-
нецьк, Авдіївка, Ново-
калиново, Богдановка, 
Красногорівка, Зелене 
Поле, Степне, Піски, 
Кам’янка, Міус, Чорну-
хіно, Нікішино, Арте-
мово, Дебальцеве, Вуг-
легірськ. У той же час, 
на Маріупольському 
напрямку найманці об-
стріляли населені пунк-
ти: Віноградне, Талаків-
ка, Ломакіне, Водяне, 
Чермалик».

На залізничному 
вокзалі в Маріуполі 
Донецької області ви-
явили господарську 
сумку з вибухівкою. 
Сапери встановили, 
що в підозрілій сумці 
знаходився самороб-
ний вибуховий при-
стрій, який складався 
з двох тротилових 
шашок по 200 грамів, 
електродетонатору, 
та оборонної гранати 
типу РГО.
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«Дніпровська зоря» енергію й завзяття –

У переддень Дня місцевого самоврядування депутати Дніпропетров-
ської районної ради та виборці нашого району висловлюють слова щи-
рої вдячності Віктору Володимировичу Бутківському, який два роки 
представляв інтереси жителів 29 виборчого округу в вищому законо-
творчому органі нашої країни, був народним депутатом.

Проблеми виборців для Віктора Бутківського ніколи не були байдужи-
ми. Багато років у Сурсько-Литовській лікарні було холодно, нині заміне-
на система опалення, а в Сурсько-Литовській школі 23 роки не було їдаль-
ні, з 1 вересня діти смакують свіжими сніданками. 

За ініціативи народного депутата повернуті із забуття герої 273-ї ди-
візії, які в 1941 році захищали Дніпропетровщину від німецьких фашис-
тів та невідомими понад 70-ти років пролежали в братській могилі серед 
полів Степової сільської ради. Справжньому, тоді ще юному героєві тих 
буремних часів, Євгенові Шемету, який 12-літнім хлопчиком, ризикую-

чи своїм життям та 
життям своєї роди-
ни врятував двох 
поранених радян-
ських воїнів, відда-
на нарешті належна 
шана. Євгенові Йо-
сиповичу проведе-
ний газ, встановле-
не автономне опа-
лення. 

Молоді трьох сіл, 
а саме Олександрів-
ки, Благовіщенки 
та Новомиколаївки, 
депутат Верховної 
Ради України пода-
рував обладнання 
для баскетбольних 
майданчиків. «По-
трібно починати з 
малого – відкрити 
баскетбольний май-
данчик там, де його 

немає, облаштувати спортивне дозвілля. Важливе завдання – заохотити 
підростаюче покоління до розвитку власної особистості не лише словом, 
але й ділом, адже від них залежить наше майбутнє, й саме зараз треба ви-
рішувати, яким воно буде – здоровим тілом та розумом, або зіпсованим фі-
зично та морально», – зазначив Віктор Бутківський на зустрічі з молоддю.

У Волоській середній школі влітку працював центр допомоги пересе-
ленцям зі сходу країни, де ведуться бойові дії. Невеличке приміщення 
сільської школи приймало сотні біженців. Допомогу постраждалим зі схо-
ду надав Віктор Бутківський: завіз електрообладнання, промислову піч, 
забезпечував продуктами харчування та медикаментами. 

Віктор Бутківський подарував військовій частині 3036 Національної 
гвардії України управління центру територіального командування Націо-
нальної гвардії України, що в м. Підгородному, на замовлення військових 
у подарунок 2-ох корів та трьох овець. Худоба потрібна частині саме для 
розведення, зокрема корови для доїння, бо свіжі молочні продукти сьогод-
ні найкраще піднімуть бойовий дух бійців, зроблять їх харчовий раціон 
багатшим та різноманітнішим. Віктор Володимирович частий гість вій-
ськових, він вже не раз спілкувався з солдатами-строковиками, які прохо-
дять службу в цій військовій частині у непростий для країни час. Нардеп 
переконаний: «Військові не повинні відчувати недостачу в забезпеченні». 

За ініціативи Віктора Бутківського, влітку на території нашого району, 
а саме в аеропорту, був розгорнутий військовий польовий госпіталь для 
надання першої невідкладної допомоги пораненим військовослужбовцям. 

Медичне містечко працювало цілодобово. «Зважаючи на складну си-
туацію в країні, ми не маємо права бути осторонь. Ми повинні вжива-
ти посильні дії, як люди, не байдужі до долі нашої держави й нашого 
народу. Ми всі робимо одну загальну справу – прагнемо збереження 
цілісності та миру в нашій країни» – впевнений Віктор Бутківський. 

Жителі села Сурсько-Клевцеве Новомиколаївської сільської ради 
Лариса Григор’єва, Юлія Перепелиця: «До 2011 року дорожнє покрит-
тя вулиці було в нормальному стані, та після будівництва об’їзної доро-
ги навколо Дніпропетровська, стічні води через уклін попрямували вниз 
саме вулицею Нагірною. У результаті, посеред вулиці утворились ями гли-
биною від 1 до 1,5 м, що унеможливило навіть прохід людей, а про проїзд 
транспорту мова взагалі не могла йти. Тож ні швидка допомога, ні машина 
з вугіллям на зиму не могли дістатися до людей.

Віктор Бутківський відгукнувся на прохання про допомогу відразу, 
особисто приїхав, оглянув фронт робіт. Так вже за кілька днів закипіла 

робота. Гейдери старанно вирівнювали дорогу. 7 
машин по 40 тонн відвального шлаку були при-
везені в село, висипані та розрівняні котком. За 5 
днів дорога довжиною в 1,5 км була відновлена».

Юрій Дубоніс, ліквідатор катастрофи на 
чорнобильській АЕС, депутат Підгороденської 
міської ради: «У травні 2013 року депутатом Вер-
ховної Ради України Віктором Бутківським була 
організована незабутня поїздка в зону відчужен-
ня – до Чорнобиля та міста Прип’ять, за що йому 
окреме спасибі. Там ми й познайомились. Вразила 
простота Віктора Володимировича, його вміння 
розуміти почуття інших людей.

Ніколи не думав, що знову зможу повернутися 
в місця, що досі збуджують пам’ять страшними 
спогадами. Наш депутат теж не раз у житті дивив-

ся смерті в вічі, тому він не з чуток знає ціну людського життя».

Людмила масалова, директор Любимівської середньої школи: «До 
Дня вчителя Віктор Володимирович організував незабутню подорож до 
Святогірської Лаври. Педагоги Дніпропетровського району мали змогу 
доторкнутися до духовної спадщини православного народу, побачити ве-
лич крейдяних гір, які  утопають у зелених лісах. Ми відвідали Гостинний 
двір на території Лаври, де розташувався історичний музей, побували в 
Успенському соборі та музеї історії обителі, помилувалися окрасою істо-
рико-культурного заповідника статуєю Святогірської Богородиці, відвіда-
ли підземні печери, де зберігаються мощі святих.

Всім побаченим та почутим ми поділилися з учнями наших шкіл».

дякуємо  
нородному  депутатові

– Віталію Володими-
ровичу, не дивлячись на 
Вашу молодість, депутати 
районної ради довірили 
Вам відповідальну поса-
ду голови Дніпропетров-
ської районної ради. Які 
завдання Ви вважаєте 
пріоритетними в роботі?

– Я щиро вдячний де-
путатам районної ради за 
довіру, яку надано мені, як 
голові районної ради. Спо-
діваюсь, що ми єдиною ко-
мандою допрацюємо до за-
вершення цього скликання 
й виконаємо всі завдання, 
які стоять перед нами.

Пріоритетними завдання-
ми в своїй роботі бачу соці-
альний захист всіх незахище-
них верств населення, в пер-
шу чергу – ветеранів; забез-
печити кожну дитину місцем 
в дитячому садочку; надава-
ти всебічну допомогу пересе-
ленцям, підтримку учасників 
АТО та їх сімей, увіковічення 
пам’яті загиблих. 

Вважаю, що у сучасних 
суспільно-політичних умо-
вах, коли Україна ціною 
життя Героїв Небесної Сот-
ні, зусиллями українських 
військових, добровольців, 
волонтерів відстоює свободу 
й територіальну цілісність, 
слід зробити акцент на па-
тріотичне виховання шко-
лярів та залучати молодь до 
вирішення питань районної 
територіальної громади.

– Як Ви вважаєте, чи до-
поможе сучасна європей-
ська активність молодого 
покоління зрушити про-
блеми району, які накопи-
чувались роками?

– Безумовно! Проблемні 
питання є в кожній тери-
торіальній громаді. Ми їх 
виявили під час спільних 
виїздів із головою район-

ної державної адміністра-
ції Підлубним Е.С. Над їх 
вирішенням працюємо.

– чи планується в райо-
ні будівництво житла для 
молодих сімей і громадян 
пільгових категорій? 

Так, у рамках загальнодер-
жавної програми «Доступне 
житло» заплановано будів-
ництво житла в населених 
пунктах району, зокрема, в 
Ювілейному, Дослідному, 
Партизанському. Сподіває-
мось, що спільними зусилля-
ми райдержадміністрації та 
районної ради, народних де-
путатів та депутатів обласної 
й районної рад нам вдасться 
втілити наші плани в життя.

– Ваш погляд на пер-
спективи району?

– Враховуючи те, що 
Президент України Петро 
Порошенко, нова Верховна 
Рада України та Уряд вва-
жають своїми першочер-
говими завданнями прове-
дення реформи місцевого 
самоврядування, яка пе-
редбачає децентралізацію 
влади в країні, то ми очіку-
ємо істотного розширення 
повноважень територіаль-
них громад. У зв’язку з цим 
наша робота на перспек-
тиву району передбачає 
залучення інвестиційних 
коштів у проектний спосіб, 
розвиток міжсекторного 
партнерства «громада-вла-
да-бізнес». 

Головна мета цих дій – 
активна участь кожного 
мешканця у вирішенні про-
блемних питань громади, 
підвищення ролі органів 
самоорганізації населення 
й підготовка підґрунтя для 
початку нових реформ, за-
безпечення добробуту кож-
ній людині, розвитку й бла-
гоустрою населених пунктів.

Тому я підтримую й буду 
реалізовувати в майбутньо-
му один із найголовніших 
напрямків роботи районної 
ради – проектну діяльність. 
Цього року вперше за під-
сумками Всеукраїнського 
конкурсу проектів і про-
грам розвитку місцевого са-
моврядування з 4-х поданих 
від нашого району проектів 
3 визнано переможцями. 
Це проекти: районної ради 
на тему: «Запровадження 
управлінського механізму 
в діяльності Дніпропетров-
ської районної ради для 
формування освітньо-куль-
турного кластеру «Громада 
для сталого розвитку»; Чу-
маківської сільської ради 
«Європейська модель укра-
їнського села»; Новоолек-
сандрівської сільської ради 
«Старий Кодак – козацьке 
серце Дніпропетровщини».

У рамках виконання цих 
проектів будуть реалізова-
ні заходи з енергозбережен-
ня та реконструкції систе-
ми водопостачання Ново-
олександрівської СЗОШ, 
буде створено туристичний 
маршрут до  історичної ко-
зацької пам’ятки – фортеці 
Старий Кодак, приведено 
до сучасних європейських 
стандартів зовнішній  ви-
гляд центральної вулиці 
села Чумаки.

Дніпропетровському ра-
йону вже майже 50 років. 
Це гарний ювілей, який 
ознаменувався вагомими 
результатами і здобутками.

А ми готові розпочина-
ти нову сторінку історії з 
реалізації важливих справ 
та соціальних проектів, 
які неодмінно завершаться 
успіхом, бо над ними пра-
цює злагоджена команда 
партнерів-однодумців, па-
тріотів України.  

перегорнемо нову сторінку історії

Колективи Новоолександрівської (вгорі) та Сурсько-Литовської рад визнані кра-
щими у Дніпропетровському районі за підсумками 2014 року.

Віталій Володимирович Жеганський – най-
молодший голова районної ради Дніпропе-
тровської області. 

У листопаді 2010 року він був обраний де-
путатом Дніпропетровської районної ради 
VI скликання за списком політичної партії 
«Фронт змін». З цього часу і розпочалася гро-
мадська і політична кар’єра Віталія Володи-
мировича у Дніпропетровському районі. Він 
очолив фракцію «Фронт змін» при районній 
раді, увійшов до складу Президії райради і 
став заступником голови постійної комісії з 
питань соціально-економічного розвитку ра-
йону, бюджету і фінансів. 

Віталій Жеганський разом зі своїми друзя-
ми по політичній силі  брав участь і в подіях 
Майдану, і в акціях, організованих на «дніпро-
петровському майдані», а потім став співор-
ганізатором проведення сесії районної ради, 
яка «сколихнула» депутатський корпус райо-
ну, змусила «прокинутися» і обрати демокра-
тичний шлях розвитку.
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Желяб’єва  Катерина Павлівна – 
Любимівський сільський голова. За фа-
хом – економіст, а тому вміло й у повній 
мірі використовує економічні підходи до 
розвитку своєї громади. 

На посаді Любимівського сільського 
голови працює з 12 листопада 2010 року. 

За цей час проявила себе як ініціатив-
ний та енергійний керівник та організа-
тор, дбайливий господар, користується 
авторитетом серед населення Любимів-
ської територіальної громади.

Маючи багатий досвіт у роботі, значну 
увагу приділяє розвитку інфраструктури 
села та підвищенню рівня соціально-еко-
номічного стану територіальної громади.

У порівнянні з 2013 роком бюджет роз-
витку Любимівської сільської ради виріс 
майже вдвічі: з 1,8590 млн грн до 3,4150 млн грн.

Видатки бюджету розвитку на 1 мешканця Люби-
мівської територіальної громади становлять 1050 грн 
(для порівняння: у 2013 році вони становили 575 грн).

Програма соціально-економічного та культурного 
розвитку Любимівської сільської ради на 2014 рік – 
це складова частина концепції стратегічного розвит-
ку територіальної громади до 2020 року.

За період роботи на посаді сільського голови затвер-
джено генеральний план розвитку території с.Люби-
мівка, розробляються генеральні плани розвитку те-
риторії сіл Перше Травня та Придніпрянське.

У 2014 році відкрито Алею Слави, на якій установ-
лено пам’ятник учасникам ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС та воїнам-інтернаціоналістам.

Для поліпшення стану справ у системі житлово-ко-
мунального господарства та забезпечення належно-

го екологічного стану на-
вколишнього природного 
середовища придбано за 
кошти місцевого бюджету 
100 контейнерів для збору 
та утилізації твердих по-
бутових відходів, введено 
в дію вуличне освітлення 
в селах Любимівка, Перше 
Травня та Придніпрянське. 

За ініціативи Желяб’євої 
К.П. у центрі с.Любимівка 
відкрито дитячий майдан-
чик «Сонячна карусель» та 
облаштовано спортивний 
майданчик, відкрито дитячі 
майданчики в селах Перше 
Травня і Придніпрянське, 

встановлено системи доочистки питної води в селах 
Любимівка та Перше Травня.

За рахунок сільського бюджету на сьогоднішній 
день виготовлено проекти на виконання наступних 
робіт: газифікація села Придніпрянське; гідроло-
гічне покращення русла річки Течія на території сіл 
Любимівка та Придніпрянське; реконструкція 3-х 
насосних станцій технічної води; будівництво при-
міщення для музичного та спортивного залів дитя-
чого закладу «Чарівна казка»; капітальний ремонт 
меморіального комплексу пам’яті загиблих воїнів у 
роки Великої Вітчизняної війни.

Особливу увагу Желяб’єва К.П. приділяє дітям та 
молоді, культурному, фізичному, патріотичному ви-
хованню підростаючого покоління. Під її керівниц-
твом постійно проводяться святкові заходи за учас-
тю дітей та молоді.

За підтримки сільського голови створено Люби-
мівський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. Робота центру направлена на виконання про-
фільних державних та місцевих програм. 

Утримання дитячого садка «Чарівна казка» фі-
нансується за кошти місцевого бюджету. Зокрема, 
в ДНЗ установлено систему доочистки питної води 
«Осмос», придбано іграшки та сучасне обладнання 
для кухні. 

У 2011 році Любимівська сільська рада нагороджена 
Грамотою комітету Верховної Ради України з питань 
державного будівництва та місцевого самоврядуван-
ня за участь у загальнонаціональному проекті «Украї-
на від краю до краю. Місцеве самоврядування».

Желяб’єва К.П. неодноразово нагороджувалась 
грамотами голови Дніпропетровської районної ради 
за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток міс-
цевого самоврядування, вирішення соціальних про-
блем мешканців територіальної громади. У 2012 році 
нагороджувалась Грамотою обласної ради, у 2014 
році – Почесною Грамотою обласної ради.

За підсумками районного конкурсу серед посадо-
вих осіб місцевого самоврядування колектив Люби-
мівської сільської ради був визнаний у 2012 та в 2013 
роках «Кращим колективом органу місцевого само-
врядування».

Шановна Катерино Павлівно!
Прийміть найщиріщі вітання – Ви здобу-

ли перемогу в обласному конкурсі на кращого 
сільського голову! Ваша самовіддана праця 
знайшла відображення в багатьох добрих 
справах на благо любимівської громади. 

Подальших успіхів Вам у відповідальній ро-
боті для людей.

Стець Валентина Іва-
нівна – Чумаківський 
сільський голова з 2007 
року, староста голів міс-
цевих рад. Девіз, який 
вона вибрала для ради 
і для себе: бути перши-
ми в усьому! І вона його 
дотримується: зразкова 
виконавча дисципліна, 
перемоги в районних 
конкурсах плюс перша 
задекларована в статуті 
територіальна громада 
району.

Все своє трудове життя, 
а це понад 25 років, Стець 
В.І. присвятила Дніпро-
петровському району.

За час роботи на посаді сільського голо-
ви Стець В.І. втілила в життя багато про-
ектів і програм, в тому числі: капітальний 
ремонт дошкільного навчального закладу 
«Буратіно», ремонт ФАПу в с. Зоря та ФП в 
с.Маївка, придбання сучасного медичного 
обладнання та нового автомобіля «Швид-
кої допомоги» для медичних  установ 
сільської ради, завершення газифікації сіл 
сільської ради, ремонт доріг та благоустрій 
території населених пунктів сільської 
ради, реконструкція системи водопоста-
чання населення питною водою.

За її ініціативи проведено зовнішнє 
освітлення вулиць населених пунктів 
сільської ради, провідний телефонний 
зв’язок в с. Чумаки, облаштовано сучасні 
дитячі ігрові майданчики в кожному на-
селеному пункті, проведено реконструк-
цію пам’ятника воїнам, загиблим в роки 
Великої Вітчизняної війни на території с. 
Чумаки та в с. Маївка, збудовано 2 та від-
ремонтовано 2 водонапірні башти в селах 
Чумаки та Зоря, облаштовано меморіаль-

ну  та паркову зони на 
території с. Зоря, вста-
новлено 80 металевих 
контейнерів для збо-
ру твердих побутових 
відходів в селах Зоря 
та Маївка. Розпочато 
масштабний проект 
по реконструкції Зо-
рянського сільського 
будинку культури, 
приведення його до  
сучасних стандартів, 
створення умов для 
освітнього та культур-
ного розвитку насе-
лення, яке проживає 
на території сільської 
ради.

За підтримки Валентини Іванівни Стець 
на території сільської ради створено гро-
мадську організацію «Асоціація розвитку 
місцевих громад» та діє програма, яка фі-
нансується ЄС та співфінансується програ-
мою ООН «Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду», що дає змогу втілювати в 
життя багато соціальних проектів. 

За ініціативою Валентини Іванівни було 
придбано новий «Шкільний автобус» для 
Чумаківської середньої школи.

Досягнення Валентини Іванівни Стець 
в професійній діяльності відзначені уря-
довою  нагородою «За трудову відзнаку», 
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2012 
рік), Грамотою комітету Верховної Ради 
України з питань державного будівництва 
та місцевого самоврядування (2011 рік).

У 2007, 2008, 2009, 2010 та 2013 роках 
вона була кращим сільським головою Дні-
пропетровського району. За результатами 
роботи в 2010 та 2013 роках вона визнана 
кращим сільським головою Дніпропетров-
ської області.

рижак Валерій Петрович – 
Балівський сільський голова з 
2005 року. До обрання головою 
працював у сільському госпо-
дарстві, має досвід керівн ої 
роботи. Все це допомагає йому 
в житті, бо робота голови тісно 
пов’язана з долями людей, а він 
до них відноситься по-батьків-
ському, з повагою і розумінням.

Надзвичайно велику увагу 
приділяє сільський голова вирі-
шенню питань соціально-еконо-
мічного та культурного розвит-
ку громади у проектний спосіб.

Завдяки ініціативі Валерія Пе-
тровича в територіальній грома-
ді була створена благодійна ор-
ганізація «Балівський фонд роз-
витку громади», яка бере активну 
участь у підготовці проектів щодо 
вирішення проблемних питань 
громади. Починаючи з 2008 року, 
Балівська сільська рада є постій-
ним учасником конкурсів проек-
тів та програм розвитку місцевого 
самоврядування всіх рівнів. 

Проект «Створення та розвиток 
сільськогосподарського кластеру 
на території Балівської громади 
шляхом створення ресурсного 
центру розвитку громади» був 
відібраний на обласний конкурс 
«Ярмарок ідей-2011». 

Завдяки перемозі у районному 
конкурсі з проектом «Вихован-
ня почуття патріотизму у молоді 
шляхом відновлення пам’яток 
Великої Вітчизняної війни», у 
2012 році було проведено ремонт 
пам’ятника загиблим воїнам у 
роки Великої Вітчизняної війни.

Також завдяки реалізованим 
проектам ЄС/ПРООН придбано 
обладнання для медичної амбу-
латорії, встановлено спортивний 
майданчик.

У 2013 році проект «Мобілізація 
та розвиток соціального капіталу 
сільської громади села Балівка 
Дніпропетровського району», по-
даний Дніпропетровською район-
ною благодійною організацією 
«Фонд громади «Джерело» за під-
тримки Балівської сільської ради 
та Фонду розвитку села Балівка, 
став переможцем конкурсу малих 
грантів, який проводився Всеу-
країнською мережею «Громадські 
ініціативи в Україні».

У 2013 році Балівська сільська 
рада також стала переможцем 
Всеукраїнського та районного 
конкурсів проектів та програм 
розвитку місцевого самовряду-
вання, завдяки реалізації яких в 
селі будуть побудовані сцена та 

майданчик, розмальовані в стилі 
петриківського розпису, в межах 
етнографічного парку та прове-
дено реконструкцію сільського 
Будинку культури.

У 2014 році на Всеукраїнський 
конкурс подано проект «Викори-
стання культурної спадщини та 
мистецтва для розвитку зеленого 
туризму. Цей проект стане логіч-
ним продовженням попереднього 
проекту й дозволить побудувати 
в селі етнографічний парк. 

У сільській громаді систем-
но проводяться заходи з бла-
гоустрою території, в яких беруть 
участь всі мешканці села. 

Валерій Петрович приділяє по-
стійну увагу соціально-незахи-
щеним верствам населення. Ра-
зом із представниками виконкому 
та депутатського корпусу він по-
стійно відвідує ветеранів війни та 
праці, багатодітні сім’ї, надає їм 
матеріальну допомогу. 

Завдяки особистій підтримці 
сільського голови, команда с. Ба-
лівки – постійний учасник та при-
зер районних сільських спортив-
них ігор.

За ініціативи Рижака В.П. у селі 
традиційними стали свята День 
села та День Незалежності Укра-
їни, до підготовки й участі в яких 
залучаються майже всі мешканці 
громади.

За вагомі результати в роботі 
Рижак В.П. у 2008 та 2011 роках 
був визнаний «Кращим сільським 
головою» Дніпропетровського 
району, а в 2008 році став «Кра-
щим сільським головою» Дніпро-
петровської області.

За активну професійну діяль-
ність неодноразово відзначався 
Грамотами та Подяками керів-
ництва району та області. У 2014 
році нагороджений Почесною 
Грамотою обласної ради.

Колективи Ювілейної селищної (вгорі) та Партизанської сільської рад 
визнані кращими у Дніпропетровському районі за підсумками 2014 року.

КрАЩІ ГОЛОВИ ДНІПрОПЕТрОВСЬКОГО рАЙОНУ-2014
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БІБЛІОТЕКА

Нещодавно в приміщен-
ні Центральної районної 
бібліотеки до Дня пам’яті 
жертв голодомору та по-
літичних репресій праців-
ники о 16.00 год. запалили 
свічку пам’яті та об’єдна-
лись у спільній молитві, 
зігріваючи душі мільйонів 
українців, які загинули в 
ті жахливі роки, яких не 
відспівували, не оплакува-
ли, не поминали.

Надія ПрАСОЛ, 
бібліотекар.

Україно, рідна ненько,
Доле нещаслива.

Гірке було життя в тебе. 
Гірке та жахливе.

Над тобою цар глумився,
Пани та підпанки,

І татари, й австріяки,
Й Гітлер посіпака.

Все це лихо та нещастя
Осилили люди.

Боролися, надіючись:
«Життя кращим буде».
І зітхнули люди вільно,

Вільно на всі груди!
Праця й пісня 

пішли поруч,
Неначе подруги.

Забуяла земля квітом,
Неначе барвінок.

Та де взявся той 
триклятий

Незбагнений ринок?
Тут тобі прем’єр-міністри,
Віце-президенти, мафіозі,

Банкір, фірмач та інвестор
Стали людям на дорозі.

А тепер іще й Росія,
Сусідка Росія!!!

Знов тобі життя немає,
Україно мила!

Що Росії тій ми винні?
Ніяк не збагну я.

Та нехай Росія знає,
Що ми люди вільні.
Гинуть наші хлопці,

Хлопці молодії – 
– А Росія запевняє, 
Що це – мирні дії.

Нехай вона запевняє,
Але нехай знає,

Що народ твій, Україно,
Повік не здолає!!!

Діна НЕІЗВЕСТНИХ,
учасниця народного 
ансамблю «Кодачан-
ка, с. Старі Кодаки.

1932-1933 роки, якими чорними рядками вони викарбувалися на сторінках люд-
ської пам’яті. Цей період відомий в історії наших земель голодомором – тяжким 
злочином проти мирних селян. Голодом було вбито мільйони людських життів. 
Тому в пам’ять про ті страшні часи владою України встановлено 22 листопада, як 
День пам’яті жертв голодомору. Згідно з цією постановою у Кіровській середній 
школі на протязі тижня були проведені такі заходи: єдині уроки пам’яті для учнів; 
виховні та класні години; загальношкільна лінійка пам’яті, присвячені вшануван-
ню жертв голодомору в Україні; виставки тематичної літератури та фотовиставки 
в шкільній бібліотеці. Завдяки цим заходам учні дізнаються про трагічні сторінки 
в історії своєї країни.  Про таке минуле важко говорити, але його потрібно знати аби не повторити. Писати про таке ще важче. Неодмінно на папір 
лягають чорними рядками статистичні дані.  За кожною померлою людиною криється свій життєвий шлях і своя доля. Вічна пам’ять замученим 
нашим землякам. Їхня трагічна жертовність назавжди закарбується в пам’яті співчутливих нащадків.                    Іванна ГрЕК, педагог-організатор. 

УрОК ВШАНУВАННЯ

СТОрІНКАмИ ТрАГІчНОї ІСТОрІї УКрАїНИ

СПОГАДИ  мИНУЛОГО

Коли ви отримуєте грошові кошти в касі 
банку, поштовому відділенні розраховуєтесь 

на ринку або в магазині, за вами спостерігають любителі швидкої наживи. Це 
може бути і дівчина, і підліток, які, побачивши, що в вас у гаманці є гроші (достат-
ньо суми в 40 грн – ціна дози наркотичного засобу, щоб стати жертвою злочину), 
ідуть слідом за вами до місця, де зручно скоїти напад.

Також мають місце факти шахрайства у відношенні пен-
сіонерів та осіб похилого віку під приводом обміну нібито 
старих грошей на нові, надання послуг по заміні старих 
вікон на нові (металопластикові) за великими знижками, 
при цьому прямо вдома, доставки різноманітного роду 
продуктів харчування в даному випадку шахраї відреко-
мендовуються працівниками соціальних служб. 

Пам’ятайте, що працівники соціальних служб 
не надають вищевказаних послуг.

ПОрАДИ, ЯКІ ДОПОмОЖУТЬ ВАм, ПЕНСІОНЕ-
рАм ТА НЕ ТІЛЬКИ, УНИКНУТИ НЕПрИємНОСТЕЙ:

• Гроші потрібно носити в різних кишенях одягу, невелику суму можна по-
класти до гаманця, а більшу до внутрішньої кишені одягу. 

• Не тримайте гаманець у сумці. Сумку легко вихопити.
• Здійснюючи платежі, тримайте гаманець так, щоб ніхто не бачив, скільки 

там грошей.

• Якщо є можливість, обминіть малолюдний двір, скверик, прохідний двір 
людною вулицею. Прогулянка і для здоров’я корисна та й гаманець буде цілим.

• Підійшовши до під’їзду, зупиніться та оберніться чи не йде хто позаду, ди-
віться уважно чи не обігнав вас хто на підході до під’їзду. Краще спочатку йдіть, 
не поспішаючи, до сусіднього під’їзду, а потім прямуйте до свого під’їзду. Якщо 

йдуть за вами, то обгонять та зайдуть до сусіднього під’їзду.
• Не поспішайте заходити до під’їзду, якщо дозволяє час, 

почекайте знайомого з вашого під’їзду та йдіть разом з ним. 
Можна подзвонити (по мобільному телефону з вулиці, щоб 
родичі спустились та зустріли вас біля під’їзду. У більшості 
під’їздів є домофони, викликайте своїх родичів, щоб вони 
вийшли на вулицю за вами).

• На порозі квартири ніколи не підписуйте ніяких докумен-
тів, які вам рекомендує незнайомець.

• Не розголошуйте відомостей про отримання пенсії та гро-
шових компенсацій за вкладами у відділеннях Ощадбанку та 
пошти.

• Якщо до вас все ж таки завітали невідомі та відрекомендовуються працівни-
ками соціальних служб потрібно дізнаватись у них номер телефону цієї служби, 
зателефонувавши по якому, можна уточнити ті чи інші дані про осіб, які до вас 
прийшли.

• Не довіряйте незнайомим людям та не вступайте з ними в контакт!
Управління Пенсійного фонду в Дніпропетровському районі.

ПЕНСІЙНИЙ фОНД ІНфОрмУє

ТА ШАХрАЙСЬКИХ ДІЙ

ЯК  УНИКНУТИ  ВІДКрИТОГО 
ПОСЯГАННЯ НА мАЙНО

сторія нашого ріднокраю сягає 
сивої давнини (друге тисячоліття 

до нашої ери) щодо заселення нашої міс-
цини за часів хоробрих козаків зберег-
лися згадування минулих століть. Пле-
каючи любов до матінки-землі воїни 
почали вести осілий спосіб життя, го-
сподарюючи на багатющих чорноземах, 
вирощуючи дужі врожаї. Так і виникли 
перші поселення на нашій місцевості. 

Сьогодні це квітуче селище Ювілейне, 
улюблене його мешканцями, та кожним, 
хто хоч раз завітав до його гостин-
них обіймів.

Літопис селища Ювілейне почина-
ється з 1987 року, його засновником 
стала Фрунзенська зрошувальна си-
стема – комсомольсько-молодіжна 
будова радянських років. І стрімко 
почало розбудовуватися Ювілейне. 
Виросли багатоповерхівки, з’явилася 
школа, дитсадки, дозвільні центри та 
інші установи соціальної сфери для 
забезпечення потреб населення. 

Біля витоків інтенсивного розвит-
ку селища стоїть його незмінний 
очільник  –  Іван Ка-
мінський. Спочатку 
як заступник голови 
виконкому селищ-
ної ради, а з 1990 
року обійняв посаду 
Ювілейного селищного голови. За 27 років 
плідна праця Івана Миколайовича була від-
значена як районною, так і обласною радами, 
громадськими організаціями: неодноразово 
визначався кращим селищним головою об-
ласті, району, в своєму арсеналі має Орден 
Української Православної Церкви Святите-
ля Миколая Чудотворця, багато Подяк, Ди-
пломів, Почесних грамот. Та найціннішою 
нагородою для Івана Камінського є довіра 
мешканців району. Депутатський корпус 
згуртований, кожен депутат прагне, щоб 
люди по округах жили краще. Пліч-о-пліч 
із досвідченим керівником працює команда 
професіоналів. «Кожного дня ми крокуємо 
тільки вперед» – девіз натхненного, одного 
з найкращих у районі колективів – колектив 
Ювілейної селищної ради. Саме ці небайду-
жі люди є джерелом ідей, спрямованих на 
розвиток територіальної громади. 

Постійно в селищі ведуться роботи з онов-
лення об’єктів соціальної сфери, підтриму-
ється в робочому стані житлове й комуналь-
не господарство, з благоустрою вулиць та 
оновлення дорожнього покриття.

Ювілейна селищна рада, не зупиняючись 
на досягнутому, та згідно плану соціаль-
но-економічного розвитку веде планомірну 
роботу подальшого благоустрою селища. 
На сьогоднішній день розгорнута  робота з 
реконструкції зливної каналізації вулиць се-
лища Ювілейне. Даний проект відноситься 
до розряду природоохоронних і спрямований 
на поліпшення санітарно-екологічної ситуації 
в районі, що в свою чергу призведе до поліп-
шення умов проживання мешканців селища.

Враховуючи той фактор, що в Ювілейному 

рівні ґрунтових вод у житлових кварталах 
знаходяться на критичному рівні, а в весня-
ний час піднімаються на поверхню ґрунту, 
це призводить до підтоплення господар-
ських садиб та житлових будинків, вимиван-
ню ґрунту й загибелі рослин. 

У селищі Ювілейне є система зливної ка-
налізації, яка виконує функцію відведен-
ня тільки з основних вулиць і не вирішує 
проблему, так як відсутній організований 
поверхневий відвід. Тому гостро постало 
питання необхідності штучного відведення 

поверхневих вод шляхом влаштування за-
критих зливних колекторів. Основна мета 
проекту – відведення зливних вод із терито-
рії Ювілейного, який включає шість окремих 
ділянок, що потребують поверхневого водо-
відведення з території вул. 8 Марта, вул. Те-
пличної, вул. Совхозної, вул. Октябрської по 
існуючій водовідвідній системі в р. Самару 
(колектор діаметром 1500 мм і проходить по 
проспекту ім. Газети «Правда») з метою за-
хисту від підтоплення даних територій. 

Проект «Реконструкція зливної каналі-
зації вулиць селища Ювілейне Дніпропе-
тровського району. Перехід під автодорогою 
проспекту ім. Газети «Правда»,  розроблений 
Інститутом ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп», 
який пройшов державну експертизу експерт-
ний звіт № 04-4864-12/КД від 25.12.2012 року 
з таким показником кошторисної вартості 
4844,330 тис. грн будівельно-монтажних ро-
біт. Проектом передбачені локальні ділян-
ки в наступному складі: зливний колектор 
по вул. 8 Марта, вул. Тепличній у районі 
житлових будинків № 20, 22, 32, 36; по вул. 
Совхозній, Октябрьській та огороджуваль-
на підпірна стінка в районі вул. Фрунзе. Бу-
дівельні роботи будуть здійснюватись за-
собом прокладання відвідних колекторів, 
закритих лотків, дощоприймальних реші-
ток, експлуатаційних колодязів, підпірної 
огороджувальної стінки.

На сьогоднішній день мешканці вул. 8 
Марта спостерігають роботи з будівництва 
зливного колектора № 8, що будується сто-
совно цього проекту. Динамічний хід прове-
дення робіт ускладнюється вкрай складним 
нестабільним фінансуванням, але в атмосфе-

рі порозуміння всіх водогосподарських під-
приємств: голови правління ПАТ «Дніпро-
водбуд» Віктора Капуки, директора ДРПВІ 
«Дніпродіпроводгосп» Володимира Гриню-
ка, наперекір обставинам, будівельні роботи 
проводяться в відповідності до календарного 
плану. Директор ДП ПМК – 41  ПАТ «Дні-
проводбуд» Олександр Федорченко проко-
ментував виконання робіт з реконструкції 
зливної каналізації вулиць Ювілейного: «Ми 
працюємо сьогодні, незважаючи на зимову 
пору року та складні умови, що склалися із 
забудови трас колекторів, об’єднані спіль-
ною метою покращити своє рідне селище. 
Будівництво проходить під щотижневим 
оперативним керівництвом Ювілейного се-
лищного голови Івана Камінського. Хочу 
відзначити сумлінну працю виконроба Іго-
ря Буряка, монтажників Віктора Олексенка, 
Олександра Тищенка та зварювальника по-
ліетиленових труб Олега Непочатих. Хлоп-
ці професійно виконують поставлені перед 
ними задачі,  їм приємно працювати в сели-
щі, в якому вони проживають і не з чуток 
знайомі з ситуацію підтоплення місцевості. 
Користуючись нагодою, хочу привітати Іва-

на Миколайовича та пра-
цівників селищної ради 
зі святом – Днем місце-
вого самоврядування 
та побажати подальшої 
плідної праці на благо 

Ювілейного, успіхів та наснаги, й обов’язко-
во міцного здоров’я».

Хочеться проінформувати мешканців 
Ювілейного щодо подальших перспектив 
виконання робіт із благоустрою селища.

У планах на 2015-2016 рр намічено реалі-
зувати такі проекти: «Капітальний ремонт 
об’єктів благоустрою прибудинкової тери-
торії житлових будинків №№ 12,16,18,20,22 
по вул. Фрунзе й вул. Тепличній сел. Юві-
лейного Дніпропетровського району», який 
пройшов державну експертизу експертний 
звіт № 04-787-13 (211-13 (468-12) від 24.05.2013 
року; «Благоустрій території за адресою: вул. 
Фрунзе, 4,5,6,6а,7,9,14 в сел. Ювілейному 
Дніпропетровського району Дніпропетров-
ської області» експертний звіт № 04-0201-14 
(1493,1739-13КД) від 13.03.2014 року.

Щодо проекту «Будівництво дитячого 
навчального закладу по вул. Дніпропетров-
ській, ж/м «Володимирський», сел. Ювілей-
не Дніпропетровського району», то на його 
реалізацію згідно рішення сесії вже переда-
на субвенція в сумі 6,6 млн грн управлінню 
капітального будівництва Дніпропетров-
ської обласної державної адміністрації для 
початку робіт. Управлінням капітального 
будівництва Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації був проведений 
тендер на будівництво зазначеного об’єк-
ту, перевагу в якому надано ПрАТ АВП 
«Содружество» (генеральний директор Во-
лодимир Кононов). Сподіваємось, що будів-
ництво дитячого закладу в надійних руках. 

Побажаємо успіху в реалізації всіх запла-
нованих проектів. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ. фото автора.

КрОКУємО ТІЛЬКИ ВПЕрЕД

Благоустрій  ювілейного 
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З метою усунення перешкод у розвитку 
бізнесу, недопущення фактів порушення прав 

фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарювання, незаконного втру-
чання у їх господарську діяльність, тиску з боку органів державного контр-
олю та правоохоронних органів у прокуратурі Дніпропетровського району 
запроваджено телефон «гарячої лінії» (056) 27-90-04. Повідомлення при-
ймаються в будні дні з 9.00 до 18.00 год., перерва з 13.00 до 14.00 год. 

ПрОКУрАТУрА ІНфОрмУє

Як каже мудрість...

ОВНИ. Висока активність буде спостерігатися в сфері осо-
бистих і ділових взаємин. Використовуючи свій накопичений 
життєвий досвід, ви зможете легко досягти того, що раніше 
здавалося недосяжним.

ТІЛЬЦІ. Ви нарешті зможете здійснити те, про що так довго 
мріяли. Краса, сучасний стиль, порядок і затишок заповнять 
ваш життєвий простір. Натхнення нахлине, а приємні сюрп-
ризи очікуватимуть на кожному кроці. Не забудьте придбати 
лоторейний квиток, вам неодмінно пощастить виграти велику 
суму коштів.

БЛИЗНЮКИ. У першій половині тижня вам вдасться успіш-
но вирішити деякі важливі питання. Спробуйте розібратися з 
усім зараз, не відкладайте на потім. Вірогідні нові корисні та 
вигідні для вас знайомства.

рАКИ. Високу активність ви проявите в сімейних справах, а 
також у питаннях, пов’язаних із нерухомим майном. Це непога-
ний час для роботи вдома, проведення ремонту. 

ЛЕВИ. Хороший час для того, щоб проаналізувати ситуацію, 
яка склалася на роботі. Зробіть висновки, але поки не приймай-
те кардинальних рішень. Для них час ще не настав. 

ДІВИ. На цьому тижні ви зможете успішно вирішувати фі-
нансові питання. Час активного заробітку. Не виключені виму-
шені приємні витрати.

ТЕрЕЗИ. Цей тиждень принесе вам більше активності, смі-
ливості та рішучості. Проте активність може настільки сильно 
зрости, що призведе до необдуманих, надмірно ризикованих 
вчинків.

СКОрПІОНИ. На вас очікують невеликі приємні поїздки. 
Під час них ймовірні нові знайомства з цікавими людьми. Тому 
це непоганий час для того, щоб збільшити коло нових друзів за 
інтересами.

СТрІЛЬЦІ. Зараз можлива як активна підтримка з боку со-
ратників, так і суперництво з ними. Остерігайтеся участі в смі-
ливих і авантюрних проектах, які можуть пропонувати ваші 
друзі.

КОЗЕрОГИ. Підвищена активність і 
рішучість будуть допомагати вам здійс-
нювати задумане. Напористість може 
призвести до неприємностей і конфлікту 
інтересів. 

ВОДОЛІї. У вас виникне велике бажан-
ня до вивчення нових знань і розширення 
свого кругозору. 

рИБИ. У вас можуть з’явитися нові ін-
тереси, які привернуть до вас нових одно-
думців. Не виключено поліпшення взає-
мин із друзями.

8 грудня о 12.00 годині відбудеться встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі (на місце-
вості), яка розташована на території Ювілейної 
селищної ради Дніпропетровського району Дні-
пропетровської області (біля земельної ділянки 
з кадастровим номером 1221455800:01:072:0044), 
прохання всім зацікавленим особам та пред-
ставникам взяти участь у цьому заході.

ПОВІДОмЛЕННЯ
ПрО рОЗГЛЯД мІСТОБУДІВНОї 

ДОКУмЕНТАЦІї
Для ознайомлення громадськості 

Дніпропетровського району з наміра-
ми забудови території в приміщенні 
Степнянської сільської ради  за адре-
сою: с. Степове, вул. Центральна, 7, оп-
рилюднено проект «Детальний план 
частини території виробничої зони осо-
бистого сільськогосподарського підпри-
ємства в с. Степове  Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області».

Головною метою проекту є визначення 
планувальної структури та параметрів по-
дальшої забудови зазначеної території для 
всіх видів містобудівного використання. 

Матеріали проекту (креслення та по-
яснювальна записка) представлені для 
ознайомлення в робочі дні з 05.12.2014 по 
05.01.2015 року, з 10-00 до 16-00 год.

Пропозиції та зауваження надають-
ся в письмовій формі та повинні місти-
ти обґрунтування з урахуванням ви-
мог законодавства, будівельних норм, 
державних стандартів та правил, на 
адресу Степнянської сільської ради, с. 
Степове, вул. Центральна, 7, із зазна-
ченням прізвища, ім’я та побатькові, 
місця проживання, особистим підпи-
сом, до 05.01.2015  року.

розгляд наданих пропозицій закін-
чується 05.01.2015 року. 

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААА 
№ 574667 на ім’я Прокапало Любові Григо-
рівни, вважати недійсним.

Щасливий не той, у кого все є, 
а той, кому більше нічого не треба.
СмАчНОГО!

ГрЕчАНИКИ З КУрЯчИм фАрШЕм
Інгредієнти: 200 г гречаної крупи відвареної, 

200 г курячого філе, 100 г панірувальних сухарів, 
1 яйце, 1 цибулина, 1 зубчик часнику, 0,5 склянки 
олії, сіль, перець за смаком.

Приготування: відваріть склянку гречки до 
повної готовності. При цьому стежте, щоб вода з 
каструлі випарилася повністю. Залиште кашу ви-
холонути. А тим часом прокрутіть через м’ясо-
рубку разом із цибулею й часником куряче філе. 
Потім змішайте з гречаною кашею, вбийте яйце, 
додайте сіль, перець. Добре перемішайте. Поставте 
сковороду з рослинним маслом на плиту розігрі-
ватися. Сформуйте з фаршу котлетки, обваляйте 
в панірувальних сухарях і відправте на сковороду. 
Обсмажте гречаники з двох сторін на середньому 
вогні до золотистої скоринки. 

ГОСПОДИНІ НА ЗАмІТКУ
мАЛЕНЬКІ ХИТрОЩІ

Молоко не підгорить, якщо перед кип’ятінням 
сполоснути каструлю холодною водою. Також при 
кип’ятінні молока обов’язково помішуйте його.

Молоко та масло не слід тримати поруч із сиром 
і кисломолочними виробами. Адже запах сиру лег-
ко передається іншим харчовим продуктам, тому 
його слід тримати окремо.

Якщо збиті вершки вийшли недостатньо гус-
тими та пишними, їх слід перекласти на шовкове 
сито й дати стекти рідині.

КОрИСНО ЗНАТИ
НЕПрИємНИЙ ЗАПАХ У ПІДВАЛІ

Щоб позбутися затхлого запаху в підвалі, слід 
спочатку ліквідувати цвіль: розчин 30-60 мл від-
білювача на 4 л води. Обприскайте всі місця – під-
логу, стіни, сходинки, а потім відчистіть обробле-
ні місця нейлоновою щіткою. І залиште підвал на 
провітрювання.

КрАСУНЯм
КОмПрЕС ІЗ чОрНИм чАєм

Для сухої шкіри. Просочіть вату заваркою, за-
горніть у марлю й прикладіть до обличчя на 20 хв. 
Повторювати процедуру достатньо раз на тиждень.

ЗДОрОВІ НІЖКИ
• Якщо ввечері ви відчуваєте важкість у ногах, 

полежте, піднявши ноги вище положення тіла, на-
приклад, поклавши на підлокітник дивана;

• на здоров’я ніг позитивно впливають плавання, 
ходьба, лижі та велосипед; 

• не ходіть весь день на високих підборах;
• намагайтеся частіше міняти положення ніг, си-

дячи за робочим столом, не закидайте ногу за ногу;
• уникайте занадто гарячих ванн;
• після душу обливайте ноги холодною водою.

чОЛОВІКАм НА ЗАмІТКУ
ЗБЕрІГАємО ВЗУТТЯ ПрАВИЛЬНО 

Віднесіть у ремонт все осіннє взуття, якщо воно 
того потребує. 

Зберігати потрібно чисте взуття. Тому ретельно 
вимийте його, висушіть і почистіть. 

Обробіть взуття дезинфікуючим засобом (про-
тріть зсередини розчином марганцівки – 5 криста-
ликів на 1 л води), після чого ретельно просушіть і 
наповніть звичайним газетним папером. Покладіть 
у картонну коробку.

Дніпропетровська райдержадміністрація ого-
лошує конкурс на заміщення вакантних посад: 
головного спеціаліста відділу ведення Держав-
ного реєстру виборців райдержадміністрації (дві 
посади); головного спеціаліста відділу правового 
забезпечення райдержадміністрації; головного 
спеціаліста із здійснення внутрішнього аудиту рай-
держадміністрації; головного спеціаліста – бухгал-
тера служби у справах дітей райдержадміністрації; 
головного спеціаліста служби у справах дітей рай-
держадміністрації (дві посади); заступника голови 
райдержадміністрації; начальника відділу еконо-
мічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації. 
Вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за напрямком роботи, стаж ро-
боти за фахом не менше 3 років, володіння персо-
нальним комп’ютером в обсязі користувача про-
грамного забезпечення. Довідка за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. Теплична,5, тел.27-10-17.

Щороку 3 грудня 
по всьому світі за іні-
ціативою Організації 
Об’єднаних Націй вже 
два десятиліття поспіль 
відзначається Міжна-
родний День інвалідів. 
Цього дня посилена ува-
га приділяється кожній 
людині, а особливо ди-
тині, яку обділила доля. 
І хоча пам’ятати про осо-
бливих дітей треба по-
стійно, бо діти, на долю 
яких випали такі випро-
бовування та які щоразу 
знаходять у собі муж-
ність для боротьби з не-
дугою, заслуговують на 
теплі й щирі слова. Тож 
у чудовий зимовий день за підтримки Івана Камінського, Ювілейного селищного голови, Ювілейним селищним 
центром СССДМ була організована соціальна поїздка до обласного театру російської драми ім. Горького для ді-
тей з вадами здоров’я. Малеча спостерігала на сцені казку А. Александрова «Кощей Безсмертний і Шамаханська 
цариця», в якій переплелися відразу дві культури, дві відомі казки.

У виставі юні глядачі не тільки побачили чарівне дійство, а й почули чудову музику. А ще чудова акторська 
гра, яскраві костюми головних героїв, казкові декорації та захоплюючі пригоди персонажів запам’яталися не 
тільки дітям, а й дорослим. Від побаченого присутні отримали багато позитивних емоцій, а бурхливі оплески 
були цьому підтвердженням.

Тамара Тітова, директор селищного центру СССДМ, побажала всім присутнім міцного здоров’я та вручила 
подарунки – теплі пледи, які зігріють дітей зимовими холодними вечорами.

Хочеться висловити велику подяку Іванові Камінському за надання транспорту та подарунки. А ще велике спа-
сибі за те, що Іван Миколайович постійно піклується про маленьких ювілейнівців із вадами здоров’я не тільки в 
свята, а й будні відчувається його підтримка. Дітям хочеться побажати здоров’я, терпіння та Божого благословення.

Юлія чУмАК. фото автора.

АКЦІЯ «мИЛОСЕрДЯ»

КазКове  дійство

Державний акт на право приватної власності на землю 
видано громадянину України серії ДП ДН № 029068 від 
11.02.1998 року виданий Підгородненською міською Радою 
народних депутатів на підставі рішення виконавчого комі-
тету Підгородненської міської Ради народних депутатів № 
229 від 15.10.1997 року. Акт зареєстровано в Книзі записів 
державних актів на право приватної власності на землю за 
№ 2863 на земельну ділянку площею 0,051 га розташованої 
на території с/т «Трубник» Підгородненської міської Ради 
для ведення садівництва на ім’я рейчинової  раїси Семе-
нівни, вважати недійсним у зв’язку із втратою.

Дніпропетровське районне управління юс-
тиції зареєструвало розпорядження голови 
Дніпропетровської районної державної адмі-
ністрації: 27.11.2014 під № 3/140 «Про затвер-
дження Положення та Регламенту центру надан-
ня адміністративних послуг Дніпропетровської 
районної державної адміністрації» № 717/0/291-14 
від 27.11.2014 року. 27.11.2014 під № 1/138 «Про за-
твердження переліку адміністративних послуг, які 
надаються через центр надання адміністративних 
послуг Дніпропетровської районної державної ад-
міністрації» №  718/0/291-14 від 27.11.2014.



Вітаємо із ювілеєм надзви-
чайно чарівну жінку, людину з 
великим добрим серцем та щи-
рою душею, відповідального 
працівника, секретаря  Парти-
занської сільської ради

Ларису мАЛУ 
Шановна Ларисо Григорівно!!!
Вам 50! Не так уже й багато:

Всього лиш 30 після 20,
То ж зичимо в це прекрасне свято, 

Як в юності, міцніти і рости.
Ніхто не знає, що чекає завтра.

Зірки, хоч віддають,
мовчать на видноколі,

То ж проживіть усі прекрасні дні
Повінця повні у щасливій долі.

Нехай Вам легко сходить час робочий,
Й спокійні будуть вихідні,

Хай щастям сяють добрі очі,
І сонцем радують всі дні.

З повагою колектив Партизанської 
сільської ради, сільського клубу та 
дитячого садка «Івушка».

Днями відсвяткувала свій ювілейний День на-
родження секретар Партизанської сільської ради 

Лариса мАЛА.
Понад 25 років трудового  життя Лариса Григо-

рівна присвятила підростаючому поколінню, пра-
цюючи в школі вчителем біології  та заступником 
директора з виховної роботи. А з 2008 року Лариса 
Григорівна працює на відповідальній посаді се-
кретаря сільської ради. Мешканці територіальної 
громади вже друге скликання поспіль обирають 
її депутатом, бо знають, що Лариса Григорівна 
завжди достойно представляє їх інтереси.

                Шановна Ларисо Григорівно! 
Щиро вітаємо Вас з нагоди ювілею! Нехай доля шле Вам мир, 

добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та 
любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому 
шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає 
Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато 
наповнених корисними справами й земними радощами років!

З повагою 
Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.
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Під час осінніх канікул ра-
йонна Організація Всеукра-
їнського фізкультурно-спор-
тивного товариства «Колос» 
традиційну спартакіаду пра-
цівників загальноосвітніх шкіл 
провела на спортивній базі 
Партизанської СШ. До про-
грами змагань входили волей-
бол, настільний теніс, шашки, 
спортивно-ігрова естафета та 
стрільба з пневматичної гвин-
тівки (за положенням ТСОУ).

Стартували змагання спор-
тивно-ігровою естафетою, в якій 
взяли участь 13 команд із 15. На 
першому етапі учасники змага-
лися з метання дротиків – дартсу. 
Набравши 33 бали, 1 місце завою-
вали представники Любимівської 
СШ, три бали програли їм кіро-
вчани з СШ-1 й один бал зоряни.

У стрибках із місця домінува-
ли підгородненці – СШ-2, всього 
2 см уступили їм земляки з СШ-
4, на 3-му місці СШ-1. У зма-
ганнях із стрибків зі скакалкою 
призові місця зайняли Новоолек-
сандрівська й Підгородненські 
СШ-2 та СШ-3. Кидки баскет-

больного м’яча в корзину краще 
за всіх виконали господарі та їх 
сусіди – зоряни й представники 
Степнянської СШ. Таким чином, 
трійка лідерів визначилася так: 
Любимівська СШ, Підгороднен-
ські СШ-2 та СШ-1.

15 команд були представлені в 
змаганнях із настільного тенісу. 
Кращими серед жінок стала На-
талка Гарбуз Новоолександрів-
ської школи, Катерина Глущенко 
з с. Степового та Світлана Тороп 
із Кіровської-1 школи. У чоловіків 
відзначилися Валентин Щерба-
тюк із Партизанського та Анато-
лій Щитовський із Чумаківської 
школи, Дмитро Смаль із Старо-

кодацької школи та Степан 
Карпа з Чумаків. Командну 
перемогу завоювала Чумаків-
ська, друге – Партизанська, 
третє – Новоолександрівська 
середні школи.

Згідно положення, шашісти 
змагалися незалежно від статі. 
В результаті перше місце посі-
ла Катерина Глущенко. Друге 
– Михайло Григоряк (Люби-
мівська СШ), третє, обігравши 
Любов Сінельникову з другої 

школи м. Підгородного – Володи-
мир Кривош (Партизанська).

У комплексному заліку місця 
розподілилися в такому поряд-
ку: Степнянська, Чумаківська та 
Партизанська школи. Переможці 
та призери були нагороджені куб-
ками, медалями та грамотами.

Районна організація «Колос» 
дякує відділу освіти райдержад-
міністрації (Микола Шеремет) та 
директорові Партизанської СШ 
(Віктор Невеселий) за надану 
можливість провести змагання.

Людмила СТрЕЖНЬОВА, 
голова ДРО ВФСТ «Колос» 
АПК України.

На базі Зорянської СШ (директор Людмила 
Кулак) нещодавно пройшли змагання при-
урочені Дню працівників сільського госпо-
дарства. За призи від Чумаківської сільської 
ради (голова Валентина Стець) боролись 26 
учасників, які захищали честь шести команд. 
Спортивне свято розпочалось із турніру на-
стільного тенісу. Найвправніше малою ракет-
кою володіє Микола Бомбир (команда «Випус-
кник»). У запеклій боротьбі йому поступилися 
восьмикласник Олександр Бусько (команда 
Зорянська СШ) та Сергій Чехлатий (команда 

«Зоря»). Серед дівчат не було рівних суперни-
ків десятикласниці Анастасії Копиткової.

Командний залік. Настільний теніс: І місце 
– «Випускник»; ІІ місце – Зорянська СШ-1 (учні 
8-11 класів); ІІІ місце – «Зоря» (спортсмени села 
Зоря); ІV місце – Зорянська СШ-2 (учні 4-7 кла-
сів); V місце – «Педагог»; VІ місце – «Ветеран».

У турнірі з дартсу трьом фіналістам довелося 
робити «перестрілку», настільки сили суперни-
ків були рівними. В результаті нерви міцніши-
ми виявилися в наймолодшого – семикласника 
Івана Булавіна. Другим і третім призерами ста-
ли відповідно Сергій Чехлатий та Олександр 
Дьячков (команда «Випускник»).

Командний залік. Дартс: І місце – Зорянська 
СШ-2; ІІ місце – «Зоря»; ІІІ місце – «Випус-
кник»; ІV місце – «Педагог»; V місце – Зорян-
ська СШ-1; VІ місце – «Ветеран».

Сергій Вербицький, голова КФК «Фаворит»: 
«Організатори планували 2 турніри, та за іні-
ціативи сільчан і старшокласників, вирішили 
провести змагання з футзалу та баскетболу. 
Тим більше, що охочих назбиралося на чотири 
команди з кожного ігрового виду спорту».

футбол. Підсумкова таблиця: І місце – 
Зорянська СШ-1. Склад команди: Олександр 
Бусько, Михайло Гуржій, Іван Булавін; ІІ міс-
це – «Зоря» (Сергій Чехлатий, Геннадій Чупі-
ков, Віктор Кузнєцов); ІІІ місце – «Випускник» 
(Владислав Яковенко, Олександр Дьячков, 
Микола Маслаківський); ІV місце – Зорянська 
СШ-2 (Максим Грицененко, Євгеній Деркач, 
Станіслав та Владислав Чехлаті).

Баскетбол. Підсумкова таблиця: І місце – 
«Випускник» (Ксенія Вербицька, Владислав 
Яковенко); ІІ місце – 10 клас (Марина Кучура, 
Ольга Шишенко, Анастасія Копиткова); ІІІ міс-
це – Зорянська СШ (Юлія Пеня, Кристина Іван-
ченко, Ілона Чехлата); ІV місце – 9 клас (Тетяна 
Чехлата, Тетяна Попова, Антоніна Нечай).

Сергій ВЕрБИЦЬКИЙ, голова КФК «Фаворит». ЗмАГАЮТЬСЯ 
ПрАЦІВНИКИ 

ШКІЛ

СПОрТ

ПЕрЕмОГУ ВИБОрЮЮТЬ КрАЩІ
ВІДЛУННЯ СПОрТИВНОГО СВЯТА

Дружні взаємовідносини, міц-
ні знання, цікаве шкільне життя 
– так можна охарактеризувати 
Ювілейну початкову школу №2.

Минулого тижня тут відбула-
ся одна з найважливіших подій 
для наймолодших учнів шко-
ли – Посвята в першокласники. 
Це – зворушливе свято не лише 
для першачків, а й для учнів 
четвертих класів, які взяли 
участь у заході та згадали свої 
перші кроки на дорозі знань.

Маленьких школярів вітали 
старші учні та вчителі. На свято «Посвята в пер-
шокласники» до дітей завітали Буквар та Ма-
тематика, які благословили малюків разом із їх 
першими вчителями на щасливу й світлу дорогу 
по її Величності Країні Знань.

Школярі грали в ігри, декламували вірші, тан-
цювали, дарували гарний настрій усім присут-
нім. Першокласники продемонстрували, чому 
вони вже навчилися за ці декілька місяців після 

того, як у їх житті пролунав перший дзвоник.
Четвертокласники вручили молодшим коле-

гам символічний Ключ  Знань. Ті, в  свою чергу, 
пообіцяли берегти його та кожен день здобувати 
нові знання.

Тож хочеться побажати першокласникам успі-
хів, натхнення, терпіння, нових відкриттів на не-
легких, але цікавих шкільних стежинах.

Таміла ЖОрНЯК. На знімку: учні 1–В класу 
міцно тримають Ключ Знань.

Посвята  в  Першокласники

ДО УВАГИ мЕШКАНЦІВ 
ДНІПрОПЕТрОВСЬКОГО рАЙОНУ!

15 грудня о 9.00 год. на базі 
«Дніпропетровська ЦрЛ ДОр» 
(1 поверх відділення хірургії) 
відбудеться плановий виїзд по 
забору донорської крові. 

ДО УВАГИ ДОНОрІВ! 
При собі мати паспорт із про-

пискою Дніпропетровської області та ксеро-
копію ідентифікаційного коду. Медичні пра-
цівники попереджають, що дуже важливо за 
три дні не їсти жирного, смаженого, уника-
ти вживання спиртних напоїв.  

25 листопада в примі-
щенні Підгородненської 
міської ради районною 
дитячою бібліотекою за 
участі юнацького абоне-
менту відділу обслуго-
вування ЦРБ проведено 

презентацію книги Костянтина Дуба «Царина любові». На цей захід були запрошені учні СШ-4, 
співочі колективи «Журавка» та «Криниця», представники міської ради та небайдужі підгородняни.

БІБЛІОТЕКА ІНфОрмУє

ПрЕЗЕНТАЦІЯ 
книги

КрАїНА ЗНАНЬ


