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Від імені аграріїв Дніпропетровсько-
го району ми звертаємось до Верхов-
ної Ради України та Кабінету Міністрів 
України з проханням на законодавчому 
рівні вирішити питання оформлення зе-
мельних відносин. 

Враховуючи складну економічну та полі-
тичну ситуацію в державі та розуміючи, що 
аграрна складова в економіці України за-
ймає значну, або навіть основну в теперіш-
ній час частину ВВП (у тому числі валют-
них надходжень до державного бюджету), 
вважаємо, що необхідно терміново внести 
зміни стосовно державної реєстрації дого-
ворів оренди земельних ділянок категорії 
сільськогосподарського призначення.

Наше звернення викликане рядом об’єк-
тивних причин. Так, у Дніпропетровсько-
му районі майже 98% земель, які належать 
пайщикам, на договірних умовах вико-
ристовуються агроформуваннями різних 
форм власності, але на сьогодні оформлен-
ня договору оренди є практично немож-
ливим не лише через складну законодавчу 
процедуру, а й через складності в реєстрації 
і видачі документів з боку керівників тери-
торіальних підрозділів Державної реєстра-
ційної служби та Держкомзему.

У вказаних службах із населенням 
працює обмежена кількість фахівців. 
Крім того, за попереднім записом можна 

потрапити на прийом до фахівця лише 
через 3-6 місяців. 

Це призводить до затягування проце-
дури реєстрації договорів оренди, чи-
сельних скарг, черг, масового невдово-
лення органами влади, ускладнення со-
ціально-політичної ситуації в районі та 
як наслідок – сільськогосподарські під-
приємства обробляють землю, не маючи 
на це необхідних правових підстав, що в 
свою чергу змушує аграріїв порушувати 
норми чинного законодавства.

Тому вважаємо, що реєстрація дого-
ворів оренди земельних ділянок (паїв) 
у місцевих органах влади (сільських, 
селищних радах) дозволить не тільки 
спростити процедуру, а й зменшити со-
ціальну напругу, дасть можливість от-
римувати додаткові надходження до дер-
жавного бюджету.

На наше переконання необхідно також 
змінити підхід до розрахунку норматив-
но-грошової оцінки земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення за 
межами населеного пункту для ведення 
товарного сільськогосподарського вироб-
ництва. Звертаємось із проханням не вклю-
чати до розрахунку як базову середню вар-
тість гектару (кв.м) – середню вартість по 
області, до якої відповідно входить вартість 
у містах та населених пунктах по районах.

Вважаємо, що в найкоротші терміни не-
обхідно розробити довгострокову Концеп-
цію розвитку аграрного сектору, яка пе-
редбачатиме на 10-15 років незмінні умови 
виробництва та правила гри (податкові, ви-
робничі та ін.) на аграрному ринку.

Концепція повинна дати відповідь на 
такі питання: ринок землі, продаж землі; 
податкова політика (пільгове оподатку-
вання); державний контроль; звітність; 
кредитна політика; пільгові умови для 
розвитку на селі нових виробництв, мо-
лодіжного будівництва; розвиток коопе-
ративів та громадських об’єднань (без-
прибуткових) для розвитку інфраструк-
тури;система земельних відносин.

Основна спрямованість аграрної Кон-
цепції – це максимальний розвиток по-
тенціалу сільськогосподарського вироб-
ництва, який дасть потужний імпульс 
для підвищення соціально-економічного 
стану в сільській місцевості.

Ми вважаємо, що вирішення піднятих 
нами питань сприятиме не лише під-
тримці агропромислового комплексу, а й 
інвестиційному, технологічному та соці-
альному підйому в державі.

Звернення схвалено на пленарному 
засіданні 36 сесії Дніпропетровської 
районної ради VI скликання 13 листо-
пада 2014 року.

Дорогі чорнобильці!
Минуло 28 років від дня великого і не-

згасаючого лиха – аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. Так судилося, що саме учас-
ники ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС першими взяли на цей 
тяжкий хрест – приборкання радіаційної 
стихії, щоб ціною власного життя та здо-
ров’я, захистити рідну землю.

Низько вклоняємось усім учасникам 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. Ви – справжні герої нашої дер-
жави.

Нехай День пам’яті про Чорнобильську 
трагедію об’єднує всіх нас і застерігає від 
повторення подібних бід.

Вам же, шановні учасники ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС, бажаємо 
міцного здоров’я, сімейного затишку та 
сил у нелегкій боротьбі за свої права.

14 грудня Україна вшановує 
ліквідаторів  аварії на ЧАЕС. 

Цей день – нагадування  людству про 
небезпеку мирного атому. Дзвони Чор-
нобиля досі гірким болем озиваються в 
серцях мільйонів. 

Районна організація інвалідів «Союз 
Чорнобиль України» висловлює пошану 
побратимам, які пройшли випробуван-
ня Чорнобилем, є зразком патріотизму 
та мужності для прийдешніх поколінь. 
Висловлюємо сподівання, що цей по-
двиг знайде гідне відображення в полі-
тиці нової влади держави з підвищення 
соціальних стандартів життя. 

Шановні учасники ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС! До-
брого вам здоров’я, довгих і щасливих 
років життя в колі близьких і рідних вам 
людей, миру та злагоди.

Володимир РОГОВИЙ, 
голова організації.

У непростий для нашої країни 
час кожен із нас долучається до під-
тримки Збройних Сил України, бо 
розуміє, що від тих чоловіків-героїв, 
які щодня ризикують собою, зале-
жить доля нашої держави. Не стоїть 
осторонь питань допомоги військо-
вим і відоме нашим читачам ТОВ 
Агрофірма «Новоолександрівська», 
що знаходиться на території Новоо-
лександрівської сільської ради, ди-
ректор Олександр Корюк. 
Олександр Олександро-
вич допомагає волонтерам 
продуктами: м’ясом, овочами та матеріально-технічними ресурса-
ми. «Найголовніше  сьогодні – щоб не було війни, більше нічого 
не хотілось би. Гинуть люди, втрачається цвіт нації», – з тривогою 
говорить Олександр Олександрович.

Журналіст нашої газети побувала в тракторній бригаді госпо-
дарства, де, наче на парад, вишикувалися новенькі та потужні 
комбайни, трактори, сівалки. А знаючи невичерпний ентузіазм 
та енергійність керівника, можна бути впевненими, що гос-
подарство буде жити та розвиватися. Нам відомо, як нелегко 
сьогодні працювати на землі. Але лише завдяки наполегливій 
праці та умілому господарюванню досягнення в сільському 
господарстві останніх років стають загальновизнаними. Дос-
від, мудрість та передбачливість вже майже 15 років вірно слу-

жать Олександрові Корюку, голові ТОВ Агрофірма 
«Новоолександрівська». 

За фахом Олександр Олександрович радіофізик. Піс-
ля навчання пішов працювати за спеціальністю. І вже 
майже 10 років його покликанням стала рідна нень-
ка-земля. Олександр Олександрович займається рос-
линництвом, вирощуванням зернових та технічних 
культур. У володінні агрофірми 1300 га пайової землі. 

«Ми займаємося вирощуванням 5 культур: рапс, 
озима пшениця, кукурудза, соняшник, озимий яч-
мінь, – розповідає Олександр Корюк. – Технікою 

забезпечені, трудимося в звичному 
для нас ритмі – ранні підйоми, без-
сонні ночі. Колектив невеликий – 

15 працівників, які відповідально виконують поставлені задачі. 
Врожай зібрали непоганий – 40 ц/га озимої пшениці, соняшни-
ка – 16 ц/га, кукурудзи – 35 ц/га».

Побажаємо Олександрові Корюкові, щоб і надалі рясно ко-
лосилися щедрими врожаями ниви господарства «Новоолек-
сандрівська», нехай втілюються в життя всі плани, задуми та 
сподівання на радість родинам, на благо розквіту рідної Украї-
ни. А небайдуже серце невтомного трудівника нарешті напов-
ниться радістю від звістки про повернення злагоди й миру на 
нашу багатостраждальну українську землю.

Таміла ЖОРНЯК, с. Новоолександрівка.
(Цей матеріал можете також прочитати на сайтах: «Рідна країна» 

http://ridna.ua та «Рідна Дніпропетровщина» http://dp.ridna.ua).

Шановні судді та працівники 
апаратів судів! Щиро вітаємо вас 

із Днем працівників суду.
У період бурхливих подій та стрімких 

змін у житті нашого суспільства, суддів-
ський корпус із гідністю протистоїть тис-
ку різних політичних сил і залишається 
гарантом захисту прав, свобод та інтере-
сів громадян. 

Своєю щоденною працею працівни-
ки судової гілки влади зберігають мир, 
суспільну злагоду та політичну стабіль-
ність у країні. 

Тож нехай вашу почесну працю завжди 
супроводжує успіх, а кожний день пов-
ниться плідним змістом і наближає нас 
до спільної мети – утвердження верхо-
венства права в нашій державі. Зичимо 
вам енергії та натхнення для нових звер-
шень на ниві здійснення правосуддя. 

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

ТРУД  ТА  ЗАхИСТ

Небайдужі хліборобські серця

11 грудня президент 
України Петро Порошен-
ко закликав Росію закри-
ти російсько-український 
кордон і вивести війська. 
Про це він заявив під час 
спільної з прем’єр-мі-
ністром Австралії Тоні 
Ебботом прес-конфе-
ренції в рамках візиту до 
Австралії. «Я обіцяю, що 
якщо ви закриєте кор-
дон, то протягом одно-
го, двох, трьох тижнів в 
Україні запанують мир 
і стабільність. Все дуже 
просто», – підкреслив він. 
Також було обговорено 
ряд питань, зокрема у сфе-
рі енергетики. Сторони 
домовились найближчим 
часом опрацювати питан-
ня поставок австралій-
ського вугілля в Україну. 

Прем’єр Арсеній Яце-
нюк презентував програ-
му дій новоствореного 
уряду на найближчі два 
роки, у якій – повний курс 
на ЄС і перехід від радян-
ських до європейських 
стандартів на продук-
цію. Серед найгучніших 
реформ – медичне стра-
хування, щорічні п’ять 
відсотків ВВП на оборо-
ну, зменшення кількості 
податків утричі та рин-
кові ціни на енергоносії 
при збереженні субсидій. 

Росія відправила на 
Донбас черговий, вже 
9-тий, гуманітарний кон-
вой. 120 вантажівок з 
ніби-то гуманітарною до-
помогою рухаються в бік 
кордону з Україною.

 
У зоні бойових дій 

російсько-терористич-
ні війська продовжують 
відкривати вогонь, у тому 
числі проводячи тривалі 
обстріли. Протягом доби 
в районі Мар’їнки обстрі-
ли з боку противника три-
вали кілька годин. Пів-
денніше Авдіївки стрі-
лянина тривала близько 
1 години. Менш тривалі 
обстріли зафіксовані й на 
інших ділянках по лінії 
протистояння на Донбасі. 

У Києві відкрито ви-
ставку «Герої не вмира-
ють». Експонати – особи-
сті речі загиблих бійців 
у зоні АТО. Їх у музей, 
ризикуючи життям, зби-
рали в гарячих точках 
пошукова група та пра-
цівники музею, родичі 
полеглих воїнів. 

ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОї РАЙОННОї РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОї ОБЛАСТІ 
ДО ВЕРхОВНОї РАДИ УКРАїНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАїНИ
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«Дніпровська зоря» місцеве   самовряДування

Урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядуван-
ня зібрали в районному Будинку культури винуватців 
та гостей свята з усіх куточків нашого району.  

З вітальним словом перед присутніми виступив 
голова районної ради Віталій Жеганський, який за-
значив: «Ми відзначаємо свято наполегливих та само-
відданих людей. Недаремно День місцевого самовря-
дування відзначається в грудні, наприкінці року, коли 
майже всі намічені на рік творчі  задуми реалізовані, 
справи – виконані, тож настав час підведення підсум-
ків, визнання результатів роботи голів, депутатів та 
працівників виконавчих апаратів місцевих рад.

Новообрані Президент та Верховна Рада України 
готові до нових реформ, які в майбутньому забезпе-
чать гідне життя кожній українській родині, мир і 
спокій. А ми зі свого боку будемо їх реалізовувати з 
повною самовіддачею. Вірю, що разом ми можемо за-
довольнити потреби й надії наших мешканців. Все це 
справа часу, справа нашої спільної роботи».

Віталій Жеганський вручив нагороди кращим пред-
ставникам місцевого самоврядування. Почесною від-
знакою голови Дніпропетровської обласної ради за ва-
гомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, 
активну суспільну та депутат-
ську діяльність був нагородже-
ний Володимир Мартинець – 
депутат районної ради. Знаком 
Дніпропетровської обласної 

ради «За розвиток місцевого самоврядування» відзна-
чений Валерій Рижак – Балівський сільський голова. 
Грамота обласної ради вручена Ірині Харлан – го-
ловному спеціалісту відділу організаційно-кадрової 
роботи виконавчого апарату райради. Грамоти Дні-
пропетровської обласної асоціації органів місцевого 
самоврядування з нагоди свята отримали: Валентина 
Стець – Чумаківський сільський голова, Олександр 
Козакевич – депутат районної ради. 

Грамотами районної ради були відзначені: Микола 
Стадник – депутат районної ради; Сергій Самарський 
– начальник відділу соціально-економічного розвитку 
територій та комунальної власності; Тетяна Лазуренко 
– спеціаліст І категорії Ювілейної сел/р; Олена Гусамо-
ва – інспектор військово-облікового столу Кіровської 
сел/р; Людмила Гречина – депутат Степнянської с/р; 
Валентина Забун – інспектор військово-облікового 
столу Сурсько-Литовської с/р; Вікторія Рогожина – 
інспектор військово-облікового столу Орджонікідзев-
ської с/р; Руслан Крижанівський – депутат Степової 
с/р; Юлія Петухова – депутат Волоської с/р; Леонід 
Баєв – депутат Горьківської с/р; Катерина Масалова – 
інспектор військово-облікового столу Любимівської 
с/р; Антоніна Чорна – спеціаліст Миколаївської с/р; 
Любов Кордонова – депутат Балівської с/р; Олександр 
Булашенко – депутат Чумаківської с/р; Олена Чайка – 
головний бухгалтер Олександрівської с/р.

Поздоровлення на адресу самоврядовців прозвуча-
ли від голови райдержадміністрації Едуарда Підлуб-
ного: «Дніпропетровський район – невід’ємна части-
на України. Наша ненька переживає нелегкі часи, але 

ми не дозволимо нікому шматувати її на куски. Сьо-
годні кожен мешканець району й кожна територіаль-
на громада об’єднали всі свої зусилля задля того, щоб 
настав спокій і мир на нашій рідній землі. Дякую вам,  
шановні працівники органів місцевого самоврядуван-
ня за любов до рідного району, самовіддану щоденну 
працю, активність у громадсько-політичному житті, 
велике бажання й здатність здолати всі негаразди. 
Україна вистоїть, ми вистоїмо, бо за нами правда».

Звання «Почесний громадянин Дніпропетровсько-
го району» присвоєно Василеві Ємцю, депутатові 
районної ради та Іванові Камінському, Ювілейному 
селищному голові.

Подякою Дніпропетровського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  за ваго-
мий внесок у реалізацію державної політики в сфе-
рі соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю 
в сільській місцевості та з нагоди професійного 
свята нагороджений Віталій Жеганський – голова 
райради; Віра Джур – заступник голови райради; 
Віра Підодвірна та Микола Стадник – депутати 
райради; Наталія Левчук – начальник фінансового 
управління РДА; Любов Бут – начальник управлін-
ня соціального захисту населення РДА; Валентина 
Стець – Чумаківський сільський голова; Євгенія 
Корінна – Степнянський сільський голова; Кате-
рина Желяб’єва – Любимівський сільський голова; 
Петро Дудка – мер міста Підгородне; Іван Камін-
ський – Ювілейний селищний голова; Валерій Ри-
жак – Балівський сільський голова; Віктор Малака-
нов – Волоський сільський голова; Олександр Візір 
– Новоолександрівський сільський голова; Сергій 
Попов – Горьківський сільський голова; Юрій Світ-
личний – Степовий  сільський голова.

Квітами та Подяками нагороджені 17 секретарів 
місцевих рад Дніпропетровського району.

Під час проведення свята демократії та наро-
довладдя глибока вдячність за вагому допомогу в 
вирішенні соціальних питань районної територі-
альної громади була висловлена депутату Верхов-

ної Ради України сьомого скликання Вікторові Бут-
ківському. Від Віктора Володимировича зі словами 
вітання виступили його помічники Євген Скалозуб 
та Галина Огороднікова: «Сьогодні ми урочисто 
відзначаємо свято професіоналізму й компетент-
ності, відповідальності та активної громадської по-
зиції. Свято кожного з вас, шановні, чия щоденна 
кропітка праця присвячена процвітанню країни, 
розбудові Дніпропетровського району, проблемам 
мешканців територіальних громад, – зазначила Га-
лина Миколаївна. – Народний обранець – це слуга 
народу. Бажаю вам без сорому  дивитися людям 
в очі й отримувати лише слова вдячності й гордо 
нести почесне звання». Подарунком для всіх голів 
місцевих рад у переддень їхнього професійного 
свята стали нагрудні знаки «Міський…, «Селищ-
ний…, «Сільський голова».

З Днем місцевого самоврядування своїх колег при-
вітала Староста голів Валентина Стець – Чумаків-
ський сільський голова, побажавши плідної праці, 
щоб усі життєві негаразди обходили стороною, а не-
зламна віра в щасливе майбутнє рідного району дода-
вали сили й наснаги.  

Під хвилюючі звуки 
метроному, в знак по-
шани наших земляків, 
загиблих у зоні АТО, 
захищаючи кордони 

України, присутні на заході вшанували хвилиною 
мовчання світлу пам’ять мужніх героїв.

Жодний захід у районі не відбувається без пре-
красних танцювальних, музичних та віршованих 
поздоровлень від творчих колективів та мешканців 
Дніпропетровського району, не став винятком і День 
місцевого самоврядування: зі сцени лунали вітання 
від вихованців дитячого садка «Червона Шапочка»; 
ансамблю народних інструментів «Калинка», учнів 
Олександрівської школи; український танок у вико-
нанні танцювального колективу «Веселка» із с. Пар-
тизанського; натхненних колективів Чумаківської та 
Балівської сільських рад; тріо «Горлиця» з с. Люби-
мівки; прозвучала пісня у виконанні Максима Со-
лоділова, директора Сурсько-Литовського Будинку 
культури; Любові Поліщук, працівника районного 
Будинку культури зі зворушливою піснею «Маль-
ви»; солістки оркестру Міністерства Інфраструктури 
України Юлії Уайт. Шквал оплесків та море квітів від 
глядачів отримав чарівний дует Катерини та Лариси 
Невеселих із піснею «Твой мир».

Від усього серця бажаємо всім, хто працює на благо 
територіальних громад, відстоює запити та інтереси 
людей, міцного здоров’я, щастя, наснаги й непохитної 
віри в щасливе майбутнє рідного краю. Нехай міцніє 
самоврядування, примножує наш достаток і добро в 
ім’я слави українського єднання.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
(Цей матеріал можете також прочитати на 

сайтах: «Рідна країна» http://ridna.ua та «Рідна 
Дніпропетровщина» http://dp.ridna.ua).

свято  наполегливих  та  самовіДДаних  люДей

Держава зобов’язана підтримува-
ти функціонування системи соці-
ального забезпечення, її задовіль-
ний рівень, докладати зусиль для її 
поступового посилення.

Рівність прав громадян України, 
закріплена  статтею 21 Конституції 
України, де зазначено, що всі люди є 
вільні й рівні в своїй гідності та пра-
вах. Права і свободи людини є невід-
чужуваними та непорушними.

Права людини, як правило відобра-
жають людські можливості, і тому 
вони можуть бути здійсненими лише 
за наявності певних юридичних засо-
бів, (механізмів), наприклад право на 
соціальне забезпечення неможливо 
реалізувати, без встановленої відпо-
відної юридичної процедури. Отже, 
прийняття Конституції України стало 

важливим етапом становлення та роз-
витку України, як правової соціальної 
держави. Захист непрацездатних та 
працездатних осіб, людей похилого 
віку, дітей та підтримка кожної люди-
ни, яка втратила джерела для існуван-
ня з незалежних від неї причин є за-
гальновизнаною домінантою державо-
творення в цивілізованому суспільстві 
і знаходить своє правове закріплення 
в законодавчих та інших норматив-
но-правових актах. 

Визнання України соціальною дер-
жавою, а також загострення соціаль-
них проблем у зв’язку з переходом до 
ринкової економіки зумовили акту-
альність пошуку оптимальної системи 
державних засобів забезпечення соці-
альних прав людини і громадянина 
України. 

Статтею 46 Конституції України пе-
редбачено, що Україна, як соціальна 

держава, проголосила право громадян 
на належні, безпечні і здорові умови 
праці, соціальний захист, що включає 
право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати пра-
цездатності, втрати годувальника, без-
робіття з незалежних від них обставин  
та пенсійне забезпечення громадян.

Таким чином, конституційне право 
на соціальний захист включає право 
громадян на забезпечення їх у старості. 
Зокрема, пенсія за віком, за вислугу ро-
ків та інші її види, що призначаються 
в зв’язку з трудовою діяльністю, заслу-
жені попередньою працею і є однією з 
форм соціального захисту. Цим визна-
чається зміст і характер обов’язку дер-
жави стосовно тих громадян, які набули 
право на одержання пенсії. Закріплюю-
чи на конституційному рівні право на 
соціальний захист кожного громадяни-
на, без будь-яких винятків, держава ре-

алізує положення статті 24 Конституції 
України, відповідно до якої громадяни 
мають рівні конституційні права і не 
може бути обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статті, етнічного 
та соціального походження, майнового 
стану, місяця проживання, за мовними 
та іншими ознаками.  

Система прав і свобод людини й гро-
мадянина, яка діє на сьогоднішній день 
у нашій країні та гарантується Консти-
туцією України, розроблена з урахуван-
ням міжнародно-правових стандартів у 
галузі прав людини до того ж принцип 
соціального захисту громадян втілений 
у ратифікованих Україною міжнарод-
них актах та рішеннях Європейського 
суду з прав людини.

Лариса ГАЙДАМАЧУК, 
начальник юридичного відділу УПФУ в 
Дніпропетровському районі.

ПЕНСІЙНИЙ фОНД ІНфОРМУє

ВИПРАВДОВУєМО ДОВІРУ ЛюДЕЙ
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щорічно визначають переможців районних та 
обласного конкурсів серед посадових осіб місце-
вого самоврядування. З поміж 288 сільських рад 
нашого регіону кращим керівником стала Кате-
рина Желяб’єва, Любимівський сільський голова.

– Катерино Павлівно, за підсумками 2014 
року Ви стали кращим головою Дніпропетров-
ського району та області, тож це подвійне свято. 
Знаючи які складні задачі Ви ставили перед со-
бою, можна зробити висновок, що за нагорода-
ми стоїть важка наполеглива праця.

– Чотири роки тому, коли люди довірили мені поса-
ду сільського голови, я з великим ентузіазмом, бажан-
ням і наполегливістю разом зі своїми однодумцями 
– активом громади – продовжила втілювати в життя 
Концепцію стратегічного розвитку території Люби-
мівської сільської ради до 2020 року, складовою части-
ною якої стала Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Любимівської сільської ради 
на 2014 рік. Програма була направлена на вирішен-
ня комплексу про-
блемних питань в 
усіх без винятку 
сферах соціаль-
но-економічного та 
культурного життя 
територіальної гро-

мади. Всі заходи Програми безпосередньо пов’язані з 
моїми передвиборчими забов’язаннями – не прости-
ми обіцянками, а з реальними діями сільської ради.

– На скільки мені відомо, це не єдина перемо-
га, здобута любимівцями в цьому році?  

– Так, це правда, ТОВ «Любимівка», яке очолює 
депутат районної ради В’ячеслав Лінський, зайня-
ло перше місце в Дніпропетровському районі за 
підсумками збору врожаю. 

Наше тріо «Горлиця» (керівник колективу Гуль-
нара Шевченко) вибороло І місце в районному фес-
тивалі-конкурсі «Покрова», який проходив у жовт-
ні місяці в районному Будинку культури. 

Одним із кращих в 
області є дошкільний 
навчальний заклад «Ча-
рівна казка», колектив 
якого нагороджений 
багатьма Грамотами 
та Подяками, завід-
уюча Світлана Кова-
ленко.

А ще КП «Го-
сподар», директор 
Михайло Федірко, 
визнано кращим 
комунальним під-
приємством району, 
і в нагороду за від-
мінну працю колек-
тив підприємства 
отримав від облас-

ної ради та облдержадміністрації у корис-
тування багатоцільовий трактор-навантажувач 
«HYundai»! Це неочікувана надзвичайно вели-

ка радість, як для наших комунальників, так і для 
всієї любимівської громади.

– Ваша активна громадянська позиція викли-
кає повагу. Але ж така робота потребує багато 
зусиль, чому вибрали такий життєвий шлях?

– Я народилась і все життя прожила в Любимів-

ці, тож кому, як не мені знати тут кожен куточок. 
Любимівська сільська рада розташована на тери-
торії площею 11 тис. га, з яких 9 тис. га – рілля та 
пасовища. До складу Любимівської сільської ради 
входить три населених пункти: Любимівка, Пер-
ше Травня та Придніпрянське. У трьох селах роз-
міщено 1018 дворів, де проживають 3217 людей, і всі 
вони складають любимівську громаду, за яку я несу 
відповідальність.

Працюю наполегливо, так, щоб не соромно 
було дивитися в очі своїм рідним, друзям, одно-
сельцям. Відступати перед труднощами не в мо-
єму характері. За фахом я економіст-бухгалтер, у 
1989 році закінчила Київський інститут народного 
господарства ім. Д. С. Коротченка, тому завдання, 
які стояли перед сільською радою щодо організа-
ції забезпечення життєдіяльності всіх об’єктів со-
ціально-культурної сфери, мені добре зрозумілі й 
здійснимі. 

На території Любимівської сільської ради працю-
ють: Любимівська СШ, дитячий заклад «Чарівна 
казка», Будинок культури, амбулаторія ЗПСМ, два 
ФАПи, поштове відділення, магазини, кафе, кіоски, 

фермерські господарства, 
два салони-перукарні. 

За рахунок сільського 
бюджету в 2011-2014 рр фі-
нансувалося: 

– утримання ДНЗ «Чарів-
на казка»; у 2014 р. вартість 

харчування на одну дитину складала 25 грн – це 
найвищий показник у Дніпропетровському районі;

– утримання закладів культури; 
– утримання органів місцевого самоврядування; 

– утримання Центру соціальних служб сім’ї ді-
тей та молоді; заходи із соціального захисту насе-

лення.
За 2011-2014 рр із сільського бюдже-

ту були профінансовані роботи із бла-
гоустрою території населених пунктів 
Любимівської сільської ради на суму 3 
870,8 тис. грн, в тому числі у 2014 році 
на суму 1724,5 тис. грн.

Виготовлена містобудівна та зем-
левпорядна документації, розроблені 
Генеральні Плани розвитку території 
населених пунктів Любимівської сіль-
ської ради.

Розроблені проекти землеустрою, 
щодо визначення меж водоохоронної 
та водозахисної смуги р. Дніпро. Роз-
роблений Генеральний план облашту-
вання пляжної зони в селі Любимівка.

Впродовж 2011-2014 рр надані суб-
венції в бюджет району: на оздоров-
лення дітей в сумі 200 тис. грн; за-
робітну плату робітникам закладів 
освіти 196 тис. грн; на ремонт Во-
лоської загальноосвітньої школи в 

сумі 100 тис. грн; на ремонт каналізаційної сис-
теми с. Олександрівки на суму 200 тис. грн;  на 
утримання та медикаменти для закладів охоро-
ни здоров’я на суму 100 тис. грн; профінансова-
ні роботи із повної заміни електропроводки в 
Любимівській школі в сумі 300 тис. грн.

Виділена дотація КП «Господар» Любимівської 
сільської ради в сумі 90 тис. грн.

– Любимівська сільська рада досить самодо-
статня, вам по силі навіть допомагати району, 
та чому такий видимий прорив у виконанні 
багатьох завдань відзначений на районному та 
обласному рівнях саме в цьому році?

– Багато часу й великих затрат вимагали проекти, 
які ми підготували до кожного напрямку робіт, це 
дуже кропітка, але малопомітна робота. Тільки в 2014 
році  проекти в більшості знайшли своє втілення.

У жовтні 2014 р. завершені роботи із відновлен-
ня вуличного освітлення в селах Любимівка, Пер-
ше Травня та Придніпрянське. Загальна вартість 
робіт – 290 тис. грн.

(Продовження читайте на 6 стор.)

НЕПРОСТИЙ ШЛЯХ ДО НАГОРОД

Голова обласної ради євген Удод вручає наго-
роду «Кращий сільський голова Дніпропетров-
ської області 2014 року».

Привітання Василя Степановича Мороза, голови 
сільської ветеранської організації, з Днем Перемоги. 

Колектив Любимівської сільської ради – кращий у Дніпропетровському 
районі за підсумками 2012 та 2013 рр.

Іноземний красень «HYUNDAI» віднині працюватиме на розвиток любимівської громади.

Н
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Дніпро -
петровська 

районна виконавча дирекція Дніпропе-
тровського обласного відділення Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності (далі – Дніпропе-
тровська РВД) інформує про використання 
коштів Фонду за 9-ть місяців  2014 року 
за напрямками фінансування і вимога-
ми, передбаченими Законом України від  
18.01.2001 року №2240-ІІІ «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне стра-
хування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, 
зумовленими похованням».

Головним завданням Дні-
пропетровської РВД було і 
залишається своєчасне та в 
повному обсязі фінансування 
підприємств, установ, органі-
зацій (страхувальників) на ви-
плати допомог застрахованим 
у ФСС з ТВП особам, яке не-
обхідно проводити протягом 
10-ти робочих днів від дати 
надання страхувальниками 
заяви – розрахунку до Дні-
пропетровської РВД. Відпо-
відний порядок фінансування, 
що  затверджений постановою 
правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26,  
виконується Дніпропетровською РВД, фі-
нансування на виплати допомог проведено 
у терміни передбачені законодавством, за 
виключенням випадків, що не залежали 
від Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працезатності.

За 9-ть місяців 2014 року надходжен-
ня (доходи) бюджету відділення Фонду 
склали 969,2 тис.грн. (90,2% до плану), а 

витратна частина – 28705,3 тис. грн, що по 
відношенню до запланованого рівня скла-
дає 131,1%. 

В цілому доходна та витратна частини за 
окремими напрямками, передбаченими за-
конодавством, по Дніпропетровській РВД 
за 9-ть місяців 2014 року склали (тис. грн) 
(див. таблицю).

Найбільшу питому вагу у загальних 
витратах складають виплати на допомо-
ги – 23,6 млн. грн. (або 82,2%), а серед них 
– виплати по вагітності та пологах (12,5 
млн. грн), що складає 43,6% до загальних 

витрат (28,7 млн. грн) та 53,0%  до виплат 
на допомоги.

На виплату допомоги по тимчасовій не-
працездатності за 9-ть місяців 2014 року 
використано 11,0 млн. грн (на 2,6 млн. грн 
більше, ніж за 9-ть місяців 2013 року), що 
обумовлено зростанням у звітному періо-
ді середньоденного розміру допомоги на 
8,4%.

На поховання застрахованих осіб ви-

плачено допомог в сумі 105,6 тис. грн, що 
на 50,6 тис.грн більше, ніж за 9-ть місяців 
2013 року. Сталось це у зв’язку із збільшен-
ням (на 23) кількості таких випадків. 

В звітному періоді путівки (651 шт. на 
4,2 млн. грн) до санаторно-курортних за-
кладів видавалися в установленому поряд-
ку. До реабілітаційних відділень санаторі-
їв безкоштовно видано КЗ «Дніпропетров-
ська ЦРЛ «ДОР» 44 путівки.

Обласним відділенням Фонду, через 
його виконавчі дирекції, як пріоритетний 
напрямок діяльності, здійснена органі-

заційна робота по забезпе-
ченню оздоровлення влітку 
поточного року 19578 дітей 
шкільного віку (від 6-ти до 
18-ти років) за кошти Фонду 
(22,5 млн.грн). 

Відповідно до вимог Зако-
ну України від 01.06.2010р. 
№2289-VI «Про здійснення 
державних закупівель» Ви-
конавчою дирекцією Дні-
пропетровського обласного 
відділення Фонду проведено 
відкриті конкурсні торги по 
закупівлі за  кошти Фонду  
та придбано 1540 путівок в 
дитячі заклади оздоровлення 

за їх повну вартість з видачею цих путівок 
за 10% їх ціни. З них в 2014 році оздоров-
лено в 4-х дитячих оздоровчих закладах 84 
дитини застрахованих осіб Дніпропетров-
ського району, в тому числі: «Северянін» 
(17 дітей), «Зміна» (17 дітей) і «Морський» 
(32  дітей), які розташовані на березі Азов-
ського моря в смт. Кирилівка Запорозької 
області, а також «Дорожник» (18 дітей) – 
на березі річки Оріль в Царичанському ра-

йоні Дніпропетровської області. 
Крім путівок, придбаних обласним від-

діленням Фонду за повну вартість, завдяки 
частковому фінансуванню на харчування 
(до 43 грн/день на одну дитину) та лікуван-
ня і культобслуговування (до 3-х грн/день 
на одну дитину), в поточного року укріпи-
ли своє здоров’я та відпочили в дитячих 
закладах оздоровлення, що розташовані 
в різних регіонах України, ще 115 дітей 
працівників підприємств, установ, орга-
нізацій Дніпропетровського району, які є 
застрахованими у Фонді особами. 

З метою 100% використання коштів 
Фонду по статті бюджету «Фінансування 
оздоровлення дітей в дитячих закладах 
оздоровлення» та збільшення чисельності 
оздоровлених дітей Дніпропетровщини 
правлінням обласного відділення Фонду 
прийнято рішення про додаткову закупів-
лю путівок за їх повну вартість для відпо-
чинку дітей під час зимових канікул 2014-
2015 років, в зв’язку з чим, згідно вимог 
Закону України від 10.04.2014р. №1197-VIІ 
«Про здійснення державних закупівель», 
оголошено відкриті конкурсні торги.

На виконання постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 01.03.2014р. №65 «Про 
економію державних коштів та недопу-
щення втрат бюджету» продовжено реалі-
зацію комплексу заходів на утримання ви-
конавчих дирекцій обласного відділення 
Фонду, в зв’язку з чим показник по статті 
бюджету «Організаційно-управлінські за-
ходи» за звітний період виконано на 96,4%, 
економія склала 16,5 тис.грн.

Лілія СОКОЛОВА, 
директор Дніпропетровської районної 
виконавчої дирекції Дніпропетровсько-
го обласного відділення  ФСС з ТВП.

СОЦСТРАх ІНфОРМУє

Учасники патріотичного заходу «Україна єдина» в дитячому садку «Чарівна казка».

НЕПРОСТИЙ ШЛЯХ ДО НАГОРОД

(Закінчення. Початок на 3 стор.)
Всього за 2011-2014 роки освоєно 3 694,5 тис. 

грн, у тому числі в 2014 р. – 1 716 тис. грн, заплано-
ваних на капітальний та поточний ремонт вулич-
них доріг. Капітально відремонтовано 12 км доріг, 
поточний ремонт проведений на 6,5 км доріг.

У рамках заходів санітарної 
очистки населених пунктів Лю-
бимівської сільської ради при-
дбано 100 баків для збору твер-
дих побутових відходів на суму 
64 тис. грн. Обладнані спеціаль-
ні площадки для розміщення да-
них баків. Укладено договір на 
вивіз ТПВ з ВАТ «Дніпрокомун-
транс». Згідно з договором ТПВ 
вивозяться два рази на тиждень.

До святкування Дня Перемоги 
в с. Придніпрянському проведе-
но заміну пам’ятника загиблим 
воїнам у роки Великої Вітчиз-
няної війни на пам’ятник із дов-
говічних матеріалів. Проведено 
благоустрій прилеглої території.

 До Дня пам’яті аварії на ЧАЕС у квітні 2013р. у 
с. Любимівці було відкрито Алею Слави, у квітні 
2014 р. у день пам’яті про 
жахливу трагедію люд-
ства – аварію на ЧАЕС 
відкритий пам’ятний 
знак ліквідаторам, а та-
кож пам’ятник воїнам-ін-
тернаціоналістам.

У селі Перше Травня з 2012 р. почали працювати 
два пункти доочистки питної води. Вартість про-
екту – 620 тис. грн. Проект реалізовано за кошти 
сільського бюджету. В 2014 р. у с. Любимівці вста-
новлені 2 пункти доочистки питної води. Вартість 
проекту – 930 тис грн. Для надання можливості 
користування питною водою мешканцями села 
залишилось отримати Дозвіл на спеціальне корис-
тування водою.

До Дня захисту дітей відкрито два дитячих май-
данчики в селах Перше Травня та Придніпрянське.

До Дня молоді був відкритий спортивний май-
данчик у с. Любимівці, де облаштоване місце для 
гри у волейбол, баскетбол, різнорівневий турнік та 
7 видів тренажерів.

– Які проекти плануєте втілити в життя най-
ближчим часом?

– На досягнутому ми не зупиняємось. За раху-
нок сільського бюджету на сьогоднішній день Лю-
бимівською сільською радою виготовлені проекти 
на виконання наступних робіт: 

– будівництво приміщення для музичного та спор-
тивного залів дитячого закладу «Чарівна казка»;

– газифікація с. Придніпрянське; 
– гідрологічне покращення русла р. Течії на те-

риторії с. Любимівки та с. Придніпрянського;
– реконструкція трьох насосних станцій техніч-

ної води; 
– капітальний ремонт меморіального комплексу 

пам’яті загиблим воїнам у роки Великої Вітчизня-
ної війни 1941-1945 рр у с. Любимівці. Роботи по 
даному проекту вже ведуться.

І, без перебільшення, нашою гордістю стане 
наймасштабніший проект – «Реконструкція Бу-
динку культури під районний спортивно-куль-

турний комплекс у селі Любимівка». Розпочаті 
роботи, пов’язані з обладнанням системи відводу 

стічних вод та каналізації. Загальна вартість про-
екту складає майже 15 млн грн. Мріємо якомога 
швидше завершити це будівництво.

– Чому саме культура й спорт у центрі особли-
вої уваги?

– Багато років у нашій країні мало приділялось 
уваги духовності, патріотизму, вихованню підро-
стаючого покоління. Зараз ми пожинаємо плоди 
цієї байдужості. Розбрат у суспільстві, культ багат-
ства та вседозволеності зробив свою чорну справу.

Ми в своїй громаді на перше місце ставимо ви-
ховання розумної, думаючої, духовно багатої та 
всебічно розвиненої людини. Адже сьогоднішнім 
юнакам та дівчатам будувати завтра майбутнє на-
шої держави. Саме від нас залежить про що вони 
будуть мріяти і до якої мети прагнути.

– Плани досить далекоглядні, та чи ніщо не 
завадить їх здійсненню?

– На жаль, наше майбутнє під загрозою, го-
ловне завдання сьогодні – зберегти цілісність 
кордонів нашої держави. За великої підтримки 
В’ячеслава Лінського та всіх керівників установ 
і організацій, що функціонують на нашій тери-
торії, сільрада цілеспрямовано веде роботу із до-
помоги учасникам воєнних дій на сході України. 
За цей період придбано індивідуальних засобів 
захисту, продуктів харчування більше ніж на 30 
тис. грн. Від нашої громади в антитерористичній 
операції беруть участь 17 воїнів-захисників. Та 

найважливіше для наших земляків, які щоденно 
ризикують своїм життям, моральна підтримка 
людей. Ми постійно забезпечуємо з ними зв’язок, 
переймаємося проблемами, вихованці дитсадка 
та школярі передають послання солдатам у ви-
гляді листівок, малюнків, поробок. Ми всі щиро 

віримо й прагнемо найшвидшої пе-
ремоги та встановлення миру й спо-
кою в нашій країні.

– Катерино Павлівно, є нагода 
звернутись до громади, що б ви хо-
тіли сказати односельцям?

– Шановні жителі села, депутати 
сільської ради, члени виконавчого 
комітету, активісти органів самоор-
ганізації населення, працівники Лю-
бимівської сільської ради!

Моя нагорода з нагоди Дня місцево-
го самоврядування – це нагорода всіх 
нас, хто вболіває за свою малу батьків-
щину. Адже місцеве самоврядування є 
основою громадянського суспільства, 
вираженням ініціативи людей. Велика 
роль у цьому процесі належить депу-

татам сільської ради, які представляють інтереси на-
шої територіальної громади.

Повсякденними 
турботами людей 
переймаються та-
кож члени вико-
навчого комітету, 
службовці органів 
місцевого само-

врядування, й, звичайно, активні громадяни, які 
беруть участь у вирішенні багатьох важливих пи-
тань. Це свято стосується кожного жителя Люби-
мівської громади, адже разом ми громада, яка ви-
рішує проблеми місцевого значення, що відіграють 
вирішальну роль у розвитку та розбудові наших 
сіл, забезпеченні їх життєдіяльності.

Тому я, як сільський голова, хочу подякувати 
всім, хто має причетність до місцевого самовря-
дування, адже ми з вами робимо спільну спра-
ву – працюємо задля добробуту людей, робимо 
наші села кращими.

Уклін і шана вам, дорогі земляки, за любов до 
рідного села, самовіддану щоденну працю, ак-
тивність у громадсько-політичному житті, ве-
лике бажання і здатність здолати всі негаразди. 

Сердечно бажаю всім, хто працює на благо Лю-
бимівської територіальної громади, кожній роди-
ні, кожному жителю міцного здоров’я, достатку 
й благополуччя. Нехай усі життєві негаразди об-
ходять вас стороною, а непохитна віра у щасливе 
майбутнє рідного села додають сили й наснаги!

– Приєдуємось до Ваших щирих побажань 
на адресу любимівської громади, зичимо но-
вих здобутків і заслужених нагород. 

Таміла ЖОРНЯК, с. Любимівка.
(Цей матеріал можете також прочитати на 

сайтах: «Рідна країна» http://ridna.ua та «Рідна 
Дніпропетровщина» http://dp.ridna.ua).
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З метою усунення перешкод у розвитку 
бізнесу, недопущення фактів порушення 
прав фізичних осіб-підприємців та суб’єк-
тів господарювання, незаконного втру-
чання у їх господарську діяльність, тиску 
з боку органів державного контролю та 
правоохоронних органів у прокуратурі 
Дніпропетровського району запроваджено 
телефон «гарячої лінії» (056) 27-90-04. 

Повідомлення приймаються в будні 
дні з 9.00 до 18.00 год., перерва з 13.00 
до 14.00 год. 

Як каже мудрість...

Втрачене свідоцтво ветерана 
праці на ім’я єгорової Людми-
ли Олександрівни, вважати не-
дійсним.

Втрачений єдиний квиток серії 
ДРВО № 321, виданий 20.09.2010 р. 
на ім’я Міхальова Максима юрі-
йовича, вважати недійсним.

Нещодавно відбувся брифінг виконуючо-
го обов’язки начальника Дніпропетровської 
ОДПІ Руслана Царука з журналістами ра-
йонних ЗМІ та представниками бізнесу. Ос-
новна тема заходу: «Електронне адміністру-

вання ПДВ». На брифінгу було розглянуто питання щодо запровадження системи електронного адмініструван-
ня податку на додану вартість для усіх платників шляхом відкриття окремих спеціальних банківських рахунків.

Руслан Михайлович надав роз’яснення, що такі рахунки відкриваються автоматично на безоплатній 
основі і виключно на підставі реєстру платників податку, який орган фіскальної служби після присвоєння 
особі індивідуального податкового номера платника податку надсилає Держказначейству. У свою чер-
гу казначейська служба надсилає фіскальній службі повідомлення про відкриття електронного рахунка 
платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття. Після надходження такого 
повідомлення фіскальна служба інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка. 
На питання журналістів стосовно дати початку здійснення платником податку операцій з використанням 
електронного рахунка Руслан Царук зазначив: «Датою початку здійснення платником податку операцій 
з використанням електронного рахунка є дата реєстрації його платником податку. Платники ПДВ, зареє-
стровані до 1 січня 2015 р., будуть використовувати електронні рахунки з 1 січня 2015 року».

На кінець зустрічі Руслан Михайлович відзначив, що впровадження електронного адміністрування податку на 
додану вартість дозволить детінізувати нарахування і сплату ПДВ. Виконуючий обов’язки начальника Дніпро-
петровської ОДПІ подякував за співпрацю та відповів на поставлені запитання присутніх.

Дніпропетровська ОДПІ.

Хоча позбавлення батьківських прав має безстроко-
вий характер, але ватьків відбуваються суттєві зміни 
на краще, суд за їх заявою може поновити їх у правах.

Поновлення батьківських прав 
неможливе, якщо дитина була 
усиновлена, і усиновлення не 
скасоване або не визнане не-
дійсним судом, або якщо на 
час розгляду справи судом ди-
тина досягла повноліття.

Правило, що міститься в 
законі про поновлення батьківських прав, є дійовим 
стимулом для зміни поведінки осіб, позбавлених 
батьківських прав. Суд перевіряє, наскільки змі-
нилася поведінка особи, позбавленої батьківських 
прав, наявність обставин, що були підставою для 
позбавлення батьківських прав, і постановляє рі-
шення відповідно до інтересів дитини. Такі справи 
розглядаються лише за заявою особи, позбавленої 
батьківських прав, а відповідачем може бути інший 
з батьків (опікун, піклувальник чи особа, в сім’ї якої 
проживає дитина) або орган опіки та піклування.

При розгляді позову про поновлення батьків-
ських прав слід суворо дотримуватися принципу 
охорони інтересів дітей. Вирішуючи питання про 

поновлення в батьківських правах, 
необхідно з’ясувати думку другого 

з батьків (якщо він не позбавле-
ний батьківських прав), інших 
осіб, з ким проживає дитина, 
щодо можливості поновлення 
позивача у правах. Така думка 
є вельми суттєвою, але не вирі-

шальною при розгляді спору.
У разі відмови в позові про поновлення батьків-

ських прав повторне звернення з позовом про по-
новлення батьківських прав можливе лише після 
спливу одного року з часу набрання чинності рі-
шенням суду про таку відмову.

Батьки, поновлені в своїх правах, знову набувають 
батьківських прав і обов’язків у повному обсязі.

Лариса ЛюТА, 
головний спеціаліст відділу ДРАЦС РС Дні-
пропетровського РУЮ.

15 грудня о 10. 00 
год. у м. Підгородному 
по вул. Садова, 11 буде 
здійснено виїзд геоорга-
нізації для встановлення 
меж земельної ділянки 
сусідів Губанової Тама-
ри Микитівни, зацікав-
лених осіб запрошуємо 
взяти участь.

Домагаються успіху лише 
ті, хто завжди прагне до-
помагати іншим. Ті, хто 
шукає лише свою вигоду, 
приречені на поразку.

СМАЧНОГО!
КУРЯЧІ КОТЛЕТИ З СИРОМ

Інгредієнти: 1 куряча грудка, 1 яйце, 1 ст. л. бо-
рошна, 150 г твердого сиру, сіль за смаком, олія.

Приготування: наріжте курячі грудки без шкіри  
маленькими шматочками і складіть у миску. До-
дайте одне яйце, тертий сир, сіль та перемішайте. 
Розігрійте сковороду, додайте трохи олії. Викла-
дайте фарш столовою ложкою й обсмажуйте кот-
летки по кілька хвилин із обох сторін. 

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
ЗБЕРІГАєМО ВІТАМІНИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ їЖІ 

Очищені й нарізані овочі та зелень не залишайте 
на тривалий, час у воді.

Овочі необхідно опускати в киплячу воду, суп чи 
борщ, невеликими порціями.

Каструлю треба щільно накривати кришкою, 
залишаючи між нею й поверхнею рідини якомога 
менший простір. Піднімати кришку якнайрідше.

Стежте, щоб овочі не розварювалися.
Готовий суп не залишайте відкритим.
Варені або тушковані блюда відразу ж подавайте 

на стіл. 
У алюмінєвому та емальованому посуді вітаміни 

зберігаються краще.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
НЕОБхІДНІ ВІТАМІНИ ВЗИМКУ

Вітамін Е. Він є антиоксидантом, благотворно 
впливає на зовнішність, захищає шкіру від впли-
ву вітру й морозу. Щоб заповнити його нестачу в 
організмі, достатньо половини столової ложки 
будь-якого рослинного масла в день. Причому не-
рафінована олія містить більше поживних речовин 
і краще засвоюється. Взимку в креми й маски ко-
рисно додавати по 1-2 капсули вітамінів А і E.

Вітамін B2 нормалізує обмін речовин, допо-
магає в «транспортуванні» кисню. Його багато в 
рибі, сирі, яйцях, горіхах, цвітній капусті, зелені. 
Дефіцит цього вітаміну відчуєте відразу: волосся 
робиться жирним, з’являється лупа, шкіра стає су-
хою, тріскаються і кровоточать куточки рота.

КРАСУНЯМ! 
ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО ДЛЯ ВОЛОССЯ

Господарське мило використовують як засіб для 
лікування волосся. Але при цьому втрачається їх 
зовнішня привабливість. Тому мити голову цим 
милом рекомендується лише 2 рази на місяць. 
Обов’язково після миття обполосніть голову кис-
лим розчином на основі оцту або лимонного соку.

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ
ОНОВЛюєМО МЕБЛІ З ДЕРЕВА

Меблі перед чищенням промийте теплою водою з 
милом і насухо витріть ганчіркою. 

Приготуйте мастику: покладіть в бляшану баноч-
ку дрібно нарізаний віск і залийте його скипідаром 
так, щоб віск був повністю покритий ним. Банку 
поставте в каструлю із гарячою водою та підігрійте 
на легкому вогні. Коли віск розплавиться, необхід-
но добре перемішати склад. Отриману однорідну 
масу рівномірно, тонким шаром, нанесіть на дере-
во, дайте постояти два дні. Після чого ретельно на-
тріть за допомогою вовняної ганчірки.

27 листопада у сел. Кіровському, вул. 
Харківська, 126, а також 8 грудня у с. Ми-
колаївка, вул. Ленінградська, 17, загину-
ли два безхатченки. Дані особи мешкали 
в безгоспних будівлях. Встановлено, що 
пожежі сталися від необережного пово-
дження з вогнем. Під час спілкування з 
сусідами встановлено, що вищезгадані 

особи не працювали та зловживали спиртними напоями. 
У зв’язку з цим Дніпропетровський районний сектор ГУ 

ДСНС України в Дніпропетровській області вкотре нагадує: 
дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки в побуті 
та виконуйте заходи безпеки при використанні печей та електро-
побутових нагрівальних приладів. 

Запам’ятайте, при користуванні печами 
забороняється: розпалювати їх легкозаймис-
тими та горючими рідинами; залишати печі, 
в яких горить вогонь, без нагляду; доручати 
розпалювати печі та нагляд за ними дітям; 
розташовувати меблі, шафи та інше облад-
нання поблизу печей на відстані меншій 0,7 м, 
а від топкових отворів до горючих матеріалів 
відстань повинна бути не менше 1,25 м; про-
водити розпалення печей дровами, довжина 
яких перевищує розміри топника; сушити та 
зберігати на поверхні нагрівання опалюваль-
них печей горючі предмети; використовувати 
для обігріву несправні опалювальні печі.

Дніпропетровський районний сектор вкотре звертається до 
мешканців району: дотримуйтесь правил пожежної безпеки в 
побуті. Бережіть своє життя та життя своїх рідних.

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, начальник Дніпропетровського РС ГУ 
ДСНС України у Дніпропетровській області, полковник служби ЦЗ.

ДСНС ІНфОРМУє

НеобережНе 
поводжеННя 
з вогНем

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО РОЗГЛЯД МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Для ознайомлення громад-

ськості з намірами забудови 
території, в приміщенні Під-
городненської міської ради за 
адресою: м. Підгородне, вул. 
Центральна, 46 оприлюднено 
проект «Детальний план ча-
стини території м. Підгород-
не в районі вул. Партизанська 
Підгородненської міської ради 
щодо розміщення об’єкту при-

дорожнього сервісу».
Проект розроблений на 

підставі рішення Підгород-
ненської міської ради № 
3255-ХХХХІV/VI від 30 трав-
ня 2014 року. Головною ме-
тою проекту є: обґрунтування 
можливості розміщення об’єк-
ту придорожнього сервісу в 
районі вул. Партизанська, м. 
Підгородне.

Основні положення проек-
ту та детальний план пред-
ставлені для ознайомлення в 

робочі дні з 12.12.2014 р. по 
12.01.2015 року, з 10-00 до 16-
00 год.

Пропозиції та зауваження 
надаються в письмовій формі 
на адресу Підгородненської 
міської ради, з зазначенням 
прізвища, ім’я та по-батькові, 
місця проживання, особистим 
підписом, до 12.01.2015 року.

Розгляд наданих пропозицій 
закінчується 12.01.2015 року, 
телефон для довідок 

(056) 729-16-21. 

ДЕРЖАВНА фІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАїНИ ПОВІДОМЛЯє

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ

15 грудня о 12.00 годині відбудеться 
встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості), яка розташо-
вана на території Ювілейної селищної 
ради Дніпропетровського району Дні-
пропетровської області (біля земель-
ної ділянки з кадастровим номером 
1221455800010720100), прохання всім 
зацікавленим особам та представни-
кам взяти участь у цьому заході.

ПРОКУРАТУРА ІНфОРМУє

Порядок поновлення 
в батьківських правах

юРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

У селищі Дослідному є початкова шко-
ла, яка відкрилася ще в 1960 році. На да-
ний час у школі працюють 6 вчителів, які 
мають вищу освіту та навчають 58 учнів. 
З 16 жовтня по 20 жовтня 2014 року було 
проведено атестаційну експертизу діяль-
ності закладу. За наслідками атестації 
(атестаційної експертизи) встановлено 
рівень освітньої діяльності навчального 
закладу «достатній», на підставі якого 
винесене рішення про визнання навчаль-
ного закладу «атестованим».

Вітаємо педагогічний колектив за-
кладу, а особливо маленьких мешкан-
ців села, з продовженням навчального 
процесу в с. Дослідному.

Ніна ПЕДОСЕНКО, 
директор КЗ ПШ с. Дослідного.

АТЕСТАЦІЯ ЗАКЛАДУ

Малеча дослідНого 
продовжує навчання
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Знижка 35%. Двері вхід-
ні, міжкімнатні. Замір. 
Доставка. Установка. 
 Ц І Н А  З А В О Д У

(067) 704-84-45, 
(050) 768-71-11,

(093) 405-20-87.
Володимир Владіміров
vogo.88@mail.ru

5 грудня читацький 
актив районної дитя-

чої бібліотеки зібрався, аби привітати з ювілеєм 
метра української літератури, мешканця Дніпро-
петровська – Миколу Антоновича Миколаєнка. 
Цього дня йому виповнилося 95 років! Святкове 
зібрання відбулося в затишній читальній залі об-
ласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова. Ша-
новного ювіляра прийшли привітати шанувальни-
ки його творчості, колишні 
його підопічні та учні, коле-
ги по перу, представники на-
вчальних закладів... 

Хочу навести деякі факти 
біографії літературного старій-
шини Дніпропетровщини.

Микола Миколаєнко наро-
дився 5 грудня 1919 року в 
с. Мар’янівка Криворізького 
району Дніпропетровської 
області. Закінчив Запорізь-
кий педінститут, Горьківське 
зенітно-артилерійське учи-
лище. У перші дні Великої Ві-
тчизняної молодий офіцер 
пішов на фронт, команду-
вав взводом, батареєю, був на-
чальником штабу дивізіону. За 
бойові заслуги нагороджений 
орденом Великої Вітчизняної війни І ступеню та 
бойовими медалями. Під війні працював дирек-
тором школи, редактором криворізької міської 
газети «Червоний гірник», головним редактором 
Дніпропетровської студії телебачення.

Микола Антонович – лауреат обласної літера-
турної премії ім. П.Кононенка. Член Національної 
Спілки журналістів України й Національної Спілки 
письменників України (з 1958 року). Автор 37 книг. 
Поет, драматург. Написав п’єси «Мар’яна» та «Іду за 
тобою». Співавтор 7 поетичних збірників та альма-
нахів, з-поміж яких вирізняються «Сяєво жар-птиці: 
Антологія літератури для дітей та юнацтва Придні-
пров’я» (2009, 2012, Дніпропетровськ), аудіо-книги 
«Письменники Дніпропетровщини – шкільним бі-
бліотекам» (2012, Дніпропетровськ). 

Я придбала в домашню бібліотеку кілька поетич-
них збірок ювіляра, та найдорожча для мене «Па-
териця» – та, що подарована мені автором ще 2001 

року… Районна дитяча бібліотека має в своєму фо-
нді кілька збірок Миколи Антоновича – «Замцерла», 
«Українські джунглі», «Ахіллесова п’ята». На жаль, 
це лиш крихітка з великого літературного надбання 
поета. У нас немає п’ятитомного видання творів Ми-
коли Миколаєнка. Це видання відкривається об’єм-
ною вступною статтею науковців Костянтина Дуба 
та Ірини Цюп’як, які, до речі, є добрими друзями 
районної дитячої бібліотеки й нашим читацьким ак-

тивом. На вечорі вшанування метра літератури 
Костянтин Семенович прочитав свого 
вірша-присвяту ювіляру. Загалом, при-
сутні відзначили людську доброту Ми-
коли Антоновича як наставника, його 
вміння підтримати й розвинути творчі 
здібності у молодих письменників та 
журналістів. А ще дуже приємно відчу-
вати, що перед тобою людина – старша, 
мудра, сивочола – але й досі з тонким 
почуттям гумору, з самоіронією, з від-
чуттям нинішнього  часу. Особистість, 
яка в такому поважному віці – 95 років! 
– не закрилася у недосяжній за віком і 
статусом  мудрості, не застрягла у своє-
му минулому! Микола Антонович щиро 
відгукується на тривоги нинішнього 
життя, роздумує над стосунками колись 
братніх народів, аналізує – чому так ста-
лося?.. По всьому видно, що наш старій-

шина – людина сучасна, і це дуже радує!
На святі звучали вірші у виконанні самого ав-

тора. Всі, затамувавши подих, слухали його не-
повторні, іронічні та гуморні, нотки!.. Звучали й 
пісні на слова поета. Їх виконала композитор Оле-
на Швець-Васіна. Лунала й величальна «Многая 
літа» – у виконанні всіх присутніх.

Побажаймо й ми многая літа, доброго самопо-
чуття, нових ідей і віршів нашому  ювіляру! На-
шому сучаснику, що багато пережив на довгому 
віку… Хочеться, аби збулося й побажання одного з 
гостей – щоб Микола Антонович написав свої ме-
муари. Нехай це буде завданням від шанувальників 
таланту – на найближчий час!

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, бібліотекар районної 
дитячої бібліотеки, м. Підгородне.

(Цей матеріал можете також прочитати на 
сайтах: «Рідна країна» http://ridna.ua та «Рідна 
Дніпропетровщина» http://dp.ridna.ua).

Ювілей 
сучасника

ПОЧАТКОВА  ВІЙСЬКОВА  ПІДГОТОВКА

Патріотичне  виховання

На Дніпропетровщині стартував проект військо-
во-патріотичного виховання «Захист Вітчизни». 
Перші комплексні тренування пройшли в Підгород-
ненській СШ-2. Ініціатором проведення таких уроків 
стали волонтери. Зокрема, Галина Василівна, мама 
героя України, який від-
дав своє юне життя за 
Україну Жені Савчука. 

Старшокласники на-
вчилися збирати та роз-
бирати автомати Ка-
лашникова та пістолети 
Макарова, вивчили ме-
ханізми дії мін і гранат. 
Інструкторами на цих 
заняттях були солдати 
батальйонів «Придні-
пров’я» та «Дніпро-1», 
які повернулися із зони 
АТО. Окрім поводжен-
ня зі зброєю, майбутніх 
захисників навчили ос-
новам медико-санітарної 
допомоги, як надавати 
першу допомогу поране-
ним на полі бою. 

Такі уроки в школах 
будуть проводитись і надалі. Вони не тільки пізнаваль-
ні, а й необхідні, адже від сьогоднішніх старшокласни-
ків вже через кілька років залежатиме майбутнє нашої 
країни.  

юлія ЧУМАК.
(Цей матеріал можете також прочитати на 

сайтах: «Рідна країна» http://ridna.ua та «Рідна 
Дніпропетровщина» http://dp.ridna.ua).

Шановний Віталію Володимировичу!
Прийміть щирі 

й сердечні вітан-
ня з нагоди Ва-
шого особистого 
свята – Дня на-
родження!

Бути керівни-
ком районної те-
риторіальної гро-
мади – це нелегка, 
відповідальна й 
надзвичайно важ-
лива місія.

Тож бажаємо 
Вам безмежної енергії та наснаги у Ваших 
добрих справах, нових починаннях і звершен-
нях на благо Дніпропетровського району!

Нехай у всіх планах Вас супроводжують 
яскравий успіх і творчі перемоги, робота при-
носить тільки задоволення й щедрі результа-

ти, а кожен день дарує натхнення й 
нові відкриття!

З повагою колективи Дніпропе-
тровської районної ради та райдер-

жадміністрації, депу-
тати районної ради, 

голови місцевих рад 
району.

Відповідно до Графі-
ка проведення атеста-
ційної експертизи, 
затвердженого на-
казом департаменту 
освіти і науки об-
лдержадміністрації від 18.02.2014 
№90/0/212-14 «Про Державну 
атестацію навчальних закладів 
у 2014-2015 навчальному році», 
наказу відділу освіти Дніпропе-
тровської райдержадміністрації 
від 20.06.2014 №134 у період з 
29.09.2014 по 13.10.2014 р. проведе-
но атестаційну експертизу діяль-
ності комунального закладу Вечір-
ня середня загальноосвітня школа. 

КЗ Вечірня СЗШ створена в 
1947 році. Сьогодні має 6 на-
вчально-консультаційних пунк-
тів (Олександрівський НКП, Сур-
сько-Литовський НКП, Балів-
ський НКП, Підгородненський 
НКП, Ювілейний НКП, Кіров-
ський НКП). Підгородненський 
НКП має власне приміщення, всі 
інші 5 пунктів знаходяться на 
базі ЗНЗ і користуються матері-
ально-технічною базою шкіл.

Пріоритетним завданням школи 
є забезпечення якісним навчан-
ням та соціальною підтримкою 
дітей-сиріт та учнів із соціально 
вразливих категорій, а саме вони 
становлять основний контин-
гент учнівського колективу 
школи. Тут навчається 302 учні, 
18 із них відвідують навчання у 
першу зміну, 284 учні – у дру-
гу зміну, відповідно до статусу 
вечірньої школи. Уроки розпо-
чинаються о 8.30 ранку в першу 
зміну і о 16.00 у другу.

Забезпечення навчально-ви-
ховного процесу здійснюється 
фахівцями, які мають спеціаль-
ну освіту. У школі працює 37 

педагогів: 12 ос-
новних і 25 суміс-

ників. З них 32 
педагоги (86%) 
мають вищу ква-
ліфікаційну кате-

горію, 8 учителів (22%) – педаго-
гічне звання «вчитель-методист».

З 1995 року ось уже 19 років ко-
лективом успішно керує Альбіна 
Баклан, яка неодноразово нагоро-
джена грамотами відділу освіти 
Дніпропетровської районної дер-
жавної адміністрації, грамотами 
райдержадміністрації, голови ра-
йонної ради.

Школа є учасником Комплек-
сної програми «Освіта для ста-
лого розвитку» на період з 2009 
по 2015 рр. У 2014-2015 рр педа-
гогічний колектив працює над 
проблемою «Соціальна адаптація 
учня – результат креативно-інди-
відуального стилю педагогічної 
діяльності».

Школа в усі часи була й залиша-
ється своєрідною моделлю, дзерка-
лом, яке відбиває життя й проблеми 
свого суспільства, тому освіта сьо-
годні – важливий чинник управлін-
ня змінами суспільства. Вона має 
стати засобом підвищення добро-
буту громадян, чинником економіч-
ної стабільності і гарантом безпеки 

регіону, країни. А для цього систе-
ма освіти повинна забезпечити уч-
ням якісну освіту з урахуванням 
індивідуальних особливостей і зді-
бностей, батькам – упевненість за 
долю їхніх дітей. Тому в школі по-
стійно ведеться чіткий контроль за 
відвідуванням учнями навчальних 
занять, проводяться рейди «Урок», 
«Діти вулиці». Проводяться бать-
ківські збори з питань дотримання 
законодавства щодо обов’язкової 
загальної середньої освіти, співбе-
сіди, засідання ради профілактики, 
профорієнтаційна робота. Школа 
тісно співпрацює зі Службою у 
справах дітей, працівниками пра-
воохоронних служб Дніпропетров-
ського району.

26 листопада 2014 року відбуло-
ся засідання регіональної експерт-
ної ради з питань ліцензування 
та атестації навчальних закладів, 
де було прийнято рішення про 
визнання комунального закладу 
Вечірня середня загальноосвітня 
школа атестованим у сфері за-
гальної середньої освіти (базова 
загальна, повна загальна середня 
освіта), достатній рівень (554 
бали), з обсягом прийому 500 осіб.

Л. Я. ТІМАР, 
заступник директора школи з 

навчально-виховної роботи.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ

вЕчіРНЯ ШкОЛА
АТЕСТОвАНА

ПП «Перемога АВК» розробило план детального планування 
частини території Чумаківської сільської ради Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської області для розміщення молоч-
но-товарної ферми «Перемога» (для утримання 504 голови дійно-
го великого рогатого стада) з метою зміни цільового призначення 
земельної ділянки загальною площею 12,7188 га, з яких 2,1488 га, 
земельні ділянки які знаходяться у приватній власності (кадастро-
вий номер №122 148 8000:07:061:0004 та №122 148 8000:07:061:0005 
для  розміщення молочно – товарної ферми «Перемога»), інші для 
вигулу тварин. Пропозиції надсилати до Чумаківської сільської 
ради протягом одного місяця з дня публікації. 


