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«Дніпровська зоря»

Дніпровська зоря

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ
БЕЗКОШТОВНА  ДОСТАВКА  ПО  РАЙОНУ.

(096)00@00@884, (095) 00@00@884.

У Зорянській середній школі за сприяння директора, члена Партії регіонів Людмили Кулак,
відбулося  військово�спортивне свято, яке завершило місячник патріотичного виховання молоді.
На очах багаточисленної аудиторії (практично вся школа) за призи від Дніпропетровської район�
ної організації Товариства сприяння обороні України змагалися два відділення – «Десантники»
(юнаки 11 класу, класний керівник Тетяна Вербицька) та «Легіон» (збірна 10�го та 9�го класів,
класний керівник Ніна Біла). Шальки терезів під час змагань схилялися то в один бік, то в інший.

У перших трьох видах
випробувань (стройо�
ва, вогнева та бойова
підготовка), кращими
були десятикласники. Та
починаючи з фізичних
видів змагань, ініціати�
ву перехопили випуск�
ники. Надалі, пере�
мігши в загальній, тео�
ретичній, військовій
підготовці, та зробив�
ши фінішний спурт на
смузі перешкод голов�
ний приз здобули оди�
надцятикласники.

В’ячеслав Сорочан,
голова РО ТСОУ: «На

протязі майже двох годин тривали баталії між старшокласниками, які були в ролі військовослуж�
бовців. Обидві команди підготувалися досить серйозно. Починаючи від військової форми (старші
– десантники, молодші – внутрішні війська), закінчуючи відмінною підготовкою з усіх розділів
програми предмету «Захист Вітчизни». Всього два очки відриву (підсумок гри �52:50) між
суперниками – це результат ретельного підходу до військової справи обох колективів». Сергій
Коваленко, головний суддя: «Після отримання призів командири відділень Орест Химук (11 клас)
та Микола Галіцин (10 клас) вивели своїх товаришів на демонстрацію своєї сили та витримки, а
саме турніри з гирьового та армспорту».

Гирьовий спорт. Поштовх двома (гирі 16 кг): І місце – Владислав Немятий («Легіон», 10 клас);
ІІ місце – Віталій Немятий («Легіон»,10 клас); ІІІ місце – Владислав Яковенко («Десантник», 11
клас). Армреслінг: І місце – Олексій Сухарєв («Десантник», 11 клас); ІІ місце – Володимир Гуржій
(«Десантник», 11 клас); ІІІ місце – Віталій Немятий.

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ. На фото: військово@спортивне свято.

СПОРТ
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Вітаємо з 25@ти річним ювілеєм надзвичайно
люблячого сина й брата – ВЛАДИСЛАВА!

Найщиріші вітання з ювілеєм від родини ПОЛІЩУК.

БІБЛІОТЕКА  ІНФОРМУЄ
ШАНОВНІ ДРУЗІ!

До фонду Центральної районної бібліо@
теки надійшов довідник «Україна. Адмін@
істративно@територіальний устрій».

У минулі роки офіційний довідник видавав�
ся Верховною Радою у 1974, 1962, 1969,
1973, 1979 і 1987 роках. У цей довідник увій�
шли всі відомості щодо адміністративно�те�
риторіального устрою України станом на 1
січня 2012 року. Всі зміни, які сталися за час
складання довідника, наведені у розділі «Нор�
мативно�правові акти» та повідомлення з
питань адміністративно�територіального ус�
трою України, які опубліковані у відомостях
Верховної Ради України. Довідник отримано
з Апарату Верховної Ради України, управлін�
ня зі зв’язків із місцевими органами влади і
органами місцевого самоврядування.

 У зв’язку з погіршенням погодних умов сектор
взаємодії з правоохоронними органами, цивіль�
ного захисту, оборонної та мобілізаційної робо�
ти райдержадміністрації звертається до меш�
канців області з проханням
дотримуватися правил
безпечної поведінки

Посилення вітру сніго@
ва хуртовина може спри@
чинити: руйнування опор,
дерев, рекламних щитів та
інших конструкцій; пошкод�
ження у системі електроме�
реж та лініях телефонного та
телеграфного зв’язку; при�
пинення водо� та теплопос�
тачання; замети на автошля�
хах з частковим або  повним припиненням руху
автомобільного та залізничного транспорту.

Почувши попередження, дотримуйтеся пев@
них рекомендацій: обмежте пересування, особ�

Якби зійшлися дві зорі
І райдуги сплелися

в перевесло,
Тобі б ми гори золоті
В дарунок би принесли.
Отож. Прийми Ти від душі
Палке і щире привітання!
Хай зло далекими

стежками обминає,
А успіх супроводжує

в усьому і завжди
Нехай в душі тільки весна буяє
Без клопотів, печалі і журби.
В житті нехай все буде добре
Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя,
Та щира, добра й людяна душа!

ливо в сільській місцевості; при можливості відмов�
теся від виїздів на власному автомобілі, а при не�
обхідності користуйтеся громадським транспор�
том; виходьте з будинку (квартири) тільки якщо це
вкрай необхідно, використовуючи при цьому
відповідні взуття та одяг; не наближайтеся впритул

до будинків і споруд, а також до рек�
ламних щитів та інших небезпечних кон�
струкцій; переходьте вулицю тільки у
місцях пішохідних переходів і будьте
при цьому дуже уважними, враховую�
чи, що в складних погодних умовах
значно збільшується ймовірність до�
рожньо�транспортних пригод; слід,
також, бути обережними поблизу до�
рожньої техніки, яка здійснює снігоо�
чисні роботи (найкраще цю ділянку
вулиці перейти в іншому місці); вдома,
використовуючи аварійні засоби осв�

ітлення, опалення та приготування їжі, дотримуй�
тесь відповідних правил безпеки.

В разі необхідності звертайтеся до ряту@
вальної служби за номером 101.

Нещодавно співробітниками Дніпропет�
ровського районного сектору ГУ ДСНС України
у Дніпропетровській області надано допомогу
самотньому пенсіонеру. Також під час зустрічі
проведено профілактичну бесіду з питань запо�
бігання надзвичайним ситуаціям та загибелі лю�
дей на них у зимовий період.

А.В. ЗАПОЛЯНСЬКИЙ,
головний інспектор Дніпропетровського рай�
онного сектору  ГУ ДСНС України у Дніпропет�
ровській області, майор служби ЦЗ.
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ШТОРМОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УСКЛАДНЕННЯ
ПОГОДНИХ УМОВ

В УКРАЇНІ

ОБЕРЕЖНО –ОБЕРЕЖНО –ОБЕРЕЖНО –ОБЕРЕЖНО –ОБЕРЕЖНО –
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Сектор взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту,
оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації звертає увагу
мешканців області на небезпеку, що несе тонка крига на водоймах. Будьте
уважні й дотримуйтеся наступних правил: перш ніж ступити на лід � пере�
конатися в його міцності; обходьте небезпечні місця і ділянки, покриті

товстим шаром снігу. Особливу обережність слід проявляти в місцях зі
швидкою течією, джерелами, струмками та теплими стічними водами
промислових підприємств, які впадають у водойму. Ні в якому разі не
перевіряйте міцність льоду ударом ноги!

Запам’ятайте:вирушати на водойми поодинці – небезпечно; не зби�
райтесь на льоду великими групами; якщо лід почав тріщати, не біжіть, а

відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду.
Підлідний лов риби потребує особливої безпеки: ополонки для ловлі риби послаблюють льодо�

ве поле, тому відстань між ними повинна бути не менше 5�6 м; не ловіть рибу поблизу місць з швидкою
течією, далеко від берега; завжди тримайте під рукою міцну мотузку довжиною 15�20 м; тримайте біля
ополонки дошку або велику гілку. Категорично забороняється вживати до та під час відпочинку на
льоду алкогольні напої чи наркотичні або психотропні речовини!

В разі необхідності звертайтеся до рятувальної служби за номером 101.
Олександр ЄГОРОВ, головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами,
цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації.

Кінець  листопада � початок грудня вже тринад�
цятий рік поспіль в Україні проводиться акція «16
днів проти насильства». У рамках заходів, при�
свячених цій темі, в Шевченківській школі пройш�
ли виховні години «Жорстокість і насильство» (9
клас, класний керівник Ірина Чуб�Швець, 6 клас,
класний керівник Валентина Гошина), «Життя без
насильства» (8 клас, класний керівник Лідія Лад�
чук і 5 клас, класний керівник Ніна Паламарчук),
«Ми – проти насильства» (7 клас, класний керів�
ник Світлана Чупрова). У кожному класі були вив�
ішені пам’ятки для учнів «Як не стати жертвою
насильства» та номери телефонів довіри і служб,
до яких треба звертатись в разі необхідності. Ак�
туальною залишається анонімна «Скринька дові�
ри», в яку учні можуть опускати питання або скарги
стосовно насильства в сім’ї й учнівському сере�
довищі, або пропозиції щодо їх попередження.

Учні початкової школи зустрілись із мудрою тітонь�
кою Совою при перегляді мультфільмів про доброту
та жорстокість і відвідали Уроки Доброти, де змогли
висловити своє відношення до поняття «насильство».
45 учнів школи одягли на руку червоні стрічки в з знак
приєднання до акції проти насильства.

Для батьків 2 класу практичний психолог Олена
Бахтіна провела тренінг «Попередження насиль�
ства і жорстокості в сім’ї».

Також відбувся Всеукраїнський тиждень права.
Заходи спрямовані на підвищення рівня правової
культури, поширення знань про права й свободи
людини й громадянина та набуття навичок в їх
застосуванні. Дітям дуже подобається проведен�
ня форум�театру на правову тематику. Під час
виступу учні потрапляють у змодульовані ситу�
ації, шукають вихід із них, стають учасниками, а не
пасивними глядачами.

У цьому навчальному році під керівництвом вчи�
теля правознавства Наталії Нікітенко в школі розпо�
чато роботу над проектом «Превентивне вихован�
ня: шляхи оптимізації на сучасному етапі». Метою
проекту є формування та розвиток свідомої особи�
стості з активною громадською позицією, здатною
змінити на краще своє життя й життя своєї країни.

Тетяна БЕЗРОДНА, заступник директора з ви�
ховної роботи Шевченківської СЗШ.

16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА
ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ
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Дніпровська зоря

Дніпропетровська районна державна адміністрація та районна рада
від щирого серця вітають адвокатів і представників органів адвокатури

з професійним святом – Днем адвокатури!
Адвокат з огляду на умови своєї діяльності, безперечно, є служителем і творцем права.

Це та особливість, що незмінно присутня в діяльності адвоката в усі часи, що передається
з покоління в покоління, з держави в державу та зміцнює віру в силу права й зміцнює
усвідомлення суспільної місії адвокатури.

Бажаємо вам творчих успіхів, сил та наснаги у правозахисній діяльності, щастя,
міцного здоров’я і благополуччя вам і вашим родинам.

Шановні судді та працівники
апарату суду! Щиро вітаємо
вас з Днем працівників суду!

В період бурхливих подій та стрімких
змін у житті нашого суспільства, судді�
вський корпус з гідністю протистоїть
тиску різних політичних сил і зали�
шається гарантом захисту прав, сво�
бод та інтересів громадян. Своєю що�
денною працею працівники судової
гілки влади зберігають мир, суспільну
злагоду та політичну стабільність у
країні.

Тож нехай вашу почесну працю
завжди супроводжує успіх, а кожен
день повниться плідним змістом і
наближає нас до спільної мети – ут�
вердження верховенства права в
нашій державі.

Зичимо вам здоров’я, енергії, нат�
хнення для нових звершень на ниві
здійснення правосуддя.

Шановні учасники ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС!

Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила ве�
ликомасштабне радіоактивне забруднення на�
вколишнього середовища, забрала життя й здо�
ров’я у багатьох українців, завдавши страшного
болю їхнім рідним.

Зусилля керівництва району спрямовані на реал�
ізацію заходів щодо соціального захисту постражда�
лих.  На сьогодні в районі діє система медико�сан�
ітарного забезпечення  що ґрунтується на прове�
денні тривалих систематичних спостережень за ста�
ном здоров’я, лікуванні, оздоровленні та реабілітації
хворих. Усі грошові компенсації чорнобильцям вип�
лачуються за рахунок державного бюджету.

Сподіваємось, що подібної трагедії більше ніколи
не станеться. Чорнобиль є жорстоким уроком для
всього світу, а наші співвітчизники – прикладом
безмежного героїзму.

Щиро бажаємо всім учасникам ліквідації аварії,
їхнім сім’ям міцного здоров’я, довгих років життя,
щастя, миру,сімейного затишку та добробуту.

Вадим КОБИЛЯЦЬКИЙ, голова райдержадміністрації, Любов БІЛА, голова районної ради.

Відповідно до частини 4, 9 статті 46
Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні» голова Дніпро�
петровської районної ради Любов
Олексіївна Біла  підписала розпоряд�
ження №231�р від 11 грудня 2013 року
«Про скликання двадцять восьмої
сесії Дніпропетровської районної
ради VІ скликання». Згідно із зазначе�
ним розпорядженням, двадцять
восьма сесія Дніпропетровської рай�
онної ради VІ скликання відбудеться
25 грудня 2013 року о 10.00 годині
в приміщенні районної ради за адре�
сою: вул. Теплична, 5, перший по�
верх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться пи@
тання: 1. Про стан виконання район�
них програм за напрямками; 2. Про
план роботи Дніпропетровської рай�
онної ради VI скликання на 2014 рік;
3. Різне.

Порядок проведення сесії: реє�
страція депутатів районної ради – з
9.30 год.; пленарне засідання район�
ної ради – о 10.00 год.; засідання
Президії районної ради відбудеть@
ся 23 грудня 2013 року о 10.00 год.

ПРО СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

VІ СКЛИКАННЯ

Дорогі земляки!
14 грудня 1986 року над зруйнованим четвертим енергоблоком

Чорнобильської атомної електростанції було завершене будівництво
саркофагу. В цей день українці вшановують подвиг людей, які без�
страшно розпочали боротьбу з техногенною катастрофою. Трагедія
на ЧАЕС вразила світ не лише масштабами, а й мужністю тих, хто
ліквідував її наслідки. Працівники станції, вогнеборці, військові та
цивільні – ці люди перші прийняли на себе удар радіації, ціною власного
життя та здоров’я рятували людство від небезпеки.

Велика вдячність вам, шановні ліквідатори, й вічна пам’ять тим, кого
немає з нами. Хай ті події навчать нас цінувати мир та спокій на землі.
Олександр ВІЛКУЛ, віце�прем’єр�міністр України, голова ДОО Партії регіонів.
Дмитро КОЛЄСНІКОВ, голова Дніпропетровської облдержадміністрації.
Євген УДОД, голова Дніпропетровської обласної ради.

На початку листопада у
Національному агентстві
України з  питань держав�
ної служби проходила Сьо�
ма щорічна регіональна
конференція з питань інсти�
туційної розбудови. Кон�
ференція відбувалася за

підтримки Робочої групи «Реформування державного управління» тема�
тичної платформи N° 1 «Демократія, належне врядування та стабільність»
у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

Проведення конференції об’єднує представників країн ініціативи ЄС
«Східне партнерство» (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдо�
ва та Україна) та дає можливість поділитися досвідом та кращими прак�
тиками проведення інституційних реформ та модернізації державної
служби в умовах європейської інтеграції.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

СЬОМА ЩОРІЧНА РЕГІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З ПИТАНЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ РОЗБУДОВИ

Дорогі чорнобильці!
Сьогодні ми низько вклоняємось усім ліквідаторам аварії

на ЧАЕС, які не шкодуючи свого здоров’я й життя працю�
вали в зоні радіаційного лиха, аби якомога швидше ліквіду�
вати наслідки Чорнобильської трагедії, обмежити біду,
зупинити розбурхану стихію некерованої ядерної реакції.
Ви зробилисвій вагомий внесок у справу подолання
наслідків техногенної катастрофи.

Щиро бажаю всім вам та вашим рідним і близьким міцно�
го здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя,
миру, добра й злагоди. Хай завжди поруч із вами буде
людська подяка за ваш проявлений героїзм, само�
відданість та мужність у тих екстремальних обставинах.

Віктор БУТКІВСЬКИЙ,
народний депутат України від Партії регіонів.

10 грудня голова
Дніпропетровської об�
ласної ради Євген Удод
привітав громади регіо�
ну з Днем місцевого са�
моврядування, що тра�
диційно відзначають в
Україні вже тринадцятий
рік поспіль. Це свято де�
путатів та працівників ви�
конавчих апаратів рад
усіх рівнів.

� Моя особиста мрія,
щоб Дніпропетровщина
стала комфортною для
життя, а також приваб�
ливою для інвесторів і ту�
ристів. І сьогодні ми ра�
зом міняємо обличчя
області, розвиваємо її,
вдосконалюємо, будує�
мо її сучасною та упорядкованою, � зазначив Євген
Удод у своєму вітанні, � Органи місцевого самоуправ�
ління знаходяться найближче до людей. Представляючи
інтереси громади, спрямовують на благо суспільства свої
знання, досвід і вміння, щодня беруть на себе величезну
відповідальність за прийняття рішень, які хвилюють меш�
канців сіл і міст. Роботи дуже багато і її виконання вимагає

ОФІЦІЙНО

самовіддачі, відповідальності, відкритості та професіона�
лізму.

Також Євген Удод додав, що територіальні громади
Дніпропетровщини – найактивніші в Україні. Вони беруть
участь у житті області, проявляють ініціативу у створенні
конкурентоспроможних проектів місцевого розвитку для
участі в обласних, національних та міжнародних конкурсах,
залучаючи в регіон соціальні і бізнес�інвестиції. Ефективна
та професійна робота органів місцевого самоврядування
спільно з органами державної влади – це запорука успішної
реалізації тих завдань, які направлені на розвиток країни та
покращення життя людей.

Напередодні Дня місцевого самоврядування були підбиті
підсумки обласного конкурсу серед посадових осіб місце�

вого самоврядування. Переможцем у номінації
«Кращий селищний голова» визнаний

Ювілейний селищний голова Іван
Камінський, а «Кращий сільський

голова» – Чумаківський сільський
голова Валентина Стець. Також Іван

Камінський був нагороджений заохо�
чувальною відзнакою Дніпропетровсь�

кої облдержадміністрації – пам’ятною
медаллю «За розвиток регіону».

Голова обласної ради побажав депута�
там та працівникам органів місцевого са�

моврядування Дніпропетровщини успіш�
ної праці для розвитку громад, натхнення,

успіхів та нових перспектив.
Відділ з питань зв’язків з громадськістю та пресою.

КРАЩІ  ОЧІЛЬНИКИ  МІСЦЕВИХ  РАД

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЗАК@
ЛИКАЄ ДО ЗАГАЛЬНОНАЦІ@
ОНАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Шановні співвітчизники!
Я неодноразово підкреслю�

вав, що єдиний можливий
шлях – це шлях примирення
та взаєморозуміння. Дії всіх
сторін повинні здійснювати�
ся виключно в рамках законів
і Конституції України. Запро�
шую представників усіх пол�
ітичних сил, святих отців,
представників громадськості
до загальнонаціонального
діалогу. Я особисто готовий
до участі в такому круглому
столі. Заради досягнення
компромісу закликаю опози�
цію не відмовлятися, не йти
дорогою протистояння й уль�
тиматумів. Запевняю, що вла�
да буде діяти виключно в рам�
ках закону й ніколи не засто�
сує силу проти мирних
зібрань. Як Президент Украї�
ни, гарант Конституції, зроб�
лю все необхідне для нормаль�
ного функціонування країни,
захисту прав та інтересів кож�
ного громадянина, забезпе�
чення миру й спокою у нашій
державі.

«У разі підписання угоди про
асоціацію з ЄС Україна буде
потрібна фінансова допомога
в обсязі 20 млрд євро для ком�
пенсації можливих втрат», � про
це на засіданні уряду заявив
прем’єр �міністр України Ми�
кола Азаров. «Ми хочемо ство�
рити умови, при яких втрати
для економіки України можуть
бути мінімізовані. Ми запропо�
нували Єврокомісії розглянути
на яких умовах буде працюва�
ти наша промисловість і еко�
номіка в цілому.

Глава уряду уточнив, що мова
йде не про безповоротню до�
помогу.

Петриківський розпис внесе�
ний до Списку нематеріальної
культурної спадщини ЮНЕСКО.
Поточного року до списку Все�
світньої культурної спадщини
вже внесені дерев’яні церкви
Карпатського регіону та Хер�
сонес Таврійський. Мистецтво
петриківського розпису, що
бере початок з ХVІІІ століття,
вже давно стало невід’ємною
ізитною карткою України.

На території області запра�
цювали пункти обігріву.«Нада�
ти підтримку людям, яким
немає де зігрітися взимку – це
обов’язок відповідальної влади,
яка турбується про громадян»,
� сказав Дмитро Колєсніков.

У містах і районах області
розгорнуто 191 стаціонарний
пункт обігріву. Їх облаштували
в медичних закладах, а також в
закладах соціально�побутово�
го і культурного призначення.

У цьогорічній конференції взяли участь міжна�
родні партнери: представники Європейської
Комісії; Надзвичайні і повноважні посли Бельгії
та Фінляндії в Україні; експерти програми
SIGMA; посадовці Представництв ЄС в країнах
ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Важливим здобутком щорічних конференцій
є розвиток співпраці між країнами ініціативи
ЄС «Східне партнерство» та зміцнення мережі
Державних службовців з метою обміну новими
знаннями та досвідом проведення реформи
державної служби та інституційної розбудови,
покращення співпраці між державними орга�
нами, які виступають бенефіціарами проектів
Twinning, та їх партнерами з країн�членів Євро�
пейського Союзу.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
24 грудня прийом виборців   буде

проводити  народний депутат України
від Партії регіонів Віктор Володими�
рович Бутківський.

Громадська приймальня працює з
15.00 до 16.30 години за адресою: сел.
Ювілейне, вул. Теплична, 31.

Додаткову інформацію можете отри@
мати за тел.: 753@70@53.
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«Дніпровська зоря» МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Районний Будинок культури  гос�
тинно відчинив двері всім, хто пра�
цює в сільських, селищних, міських
радах, депутатам усіх рівнів, людям,
які представляють багатотисячний
загін народних обранців, для святку�
вання урочистостей, присвячених
державному святу – Дню місцевого
самоврядування.

Серед почесних гостей на святку�
ванні були: Вадим Кобиляцький, го�

лова райдержадміністрації; Галина
Огороднікова, Лариса Новікова,
Микола Бухтіяров, помічники народ�
ного депутата України від Партії ре�
гіонів Віктора Бутківсько�
го; Віктор Шинкевич, де�
путат Дніпропетровської
обласної ради.

Перед присутніми з
доповіддю про виконану
роботу за поточний рік
та щирими вітаннями з
нагоди 13�ї річниці місцевого само�
врядування до присутніх звернулася
Любов Біла, голова райради, зазна�
чивши, що ті риси характеру, які при�
таманні працівникам органів місце�

вого самоврядування, безперечно,
є гідним внеском у розбудову нашої
спільної домівки – Дніпропетровсь�
кого району, Дніпропетровщини та
всієї  держави. Це й наполегливість,
самовідданість, високий професіо�
налізм і компетентність, відпові�
дальність та активна громадська по�
зиція. Тож нехай День місцевого са�
моврядування об’єднає всіх у
спільному прагненні зро�
бити наші міста, селища,
села й всю Україну щасли�
вими й багатими. Надії,
віри, сил та процвітання.

Звіт про активну роботу
представників органів са�
моврядування в Дніпро�
петровському районі яск�
раво підкреслював демон�
стрований на екранах віде�
оряд фотознімків.

Після теплих слів привітання й звіту
Любов’ю Олексіївною була розпоча�
та церемонія нагородження. Знаком
Дніпропетровської обласної ради
«За розвиток місцевого самовряду�
вання» нагороджена Людмила Лаго�
да, секретар Ювілейної селищної
ради. Почесною Грамотою Дніпро�
петровської обласної ради за ваго�
мий особистий внесок у розвиток
місцевого самоврядування, багато�
річну сумлінну працю, високий про�
фесіоналізм, активну громадську
діяльність та з нагоди Дня місцевого
самоврядування нагороджений Олег
Соломоненко, депутат районної
ради. Грамотою Дніпропетровської
районної ради за сумлінну працю,
вагомий внесок у розвиток місцево�
го самоврядування, вирішення соц�
іальних проблем мешканців терито�

День місцевого самоврядування – це свято притаманного українцям
способу життя, в основі якого – самоврядне суспільство. Це давня
слов’янська й давньоруська традиція, яка бере свій початок із часів
Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними
представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Тільки така
влада і є справді народною – владою не над суспільством, а легітимною
владою самого суспільства, для суспільства і в інтересах суспільства.

ДОВІРА НАРОДУ ДАНА ДОСТОЙНИМ

РАЙОННІ УРОЧИСТОСТІ

ріальної громади та з нагоди Дня
місцевого самоврядування нагород�
жені: Анатолій Гречина,  депутат рай�
онної ради; Тетяна Сараб’єва, керів�
ник апарату районної державної ад�
міністрації; Віктор Татарець, депу�
тат Партизанської сільської ради;
Вікторія Чередніченко, депутат Підго�
родненської міської ради; Юрій Зай�
ко, депутат Олександрівської
сільської ради; Ольга Полюшкевич,

депутат Ювілейної селищної ради;
Гульнара Шевченко, депутат Любим�
івської сільської ради; Ніна Буряк,
секретар Сурсько�Литовської

сільської ради; Наталія Рикаш, секре�
тар Орджонікідзевської сільської
ради; Інна Оріщак, головний спец�
іаліст відділу організаційно�кадрової
роботи районної ради; Ірина Харлан,

провідний спеціаліст
відділу організаційно�
кадрової роботи рай�
онної ради; Любов На�
заренко, спеціаліст�
землевпорядник Степ�
нянської сільської
ради; Анастасія Слаб�
ко, спеціаліст�земле�
впорядник Чумаківсь�
кої сільської ради; Лю�
бов Михлик, бухгалтер
Кіровської селищної
ради; Олена Лященко,

головний бухгалтер Новомиколаї�
вської сільської ради.

До вітань на адресу працівників
місцевого самоврядування долучив�
ся голова райдержадміністрації Ва�
дим Кобиляцький, який зазначив,
що Дніпропетровський район лідирує
за основними показниками соціаль�
но�економічного розвитку в області:

� Прийміть сердечні вітання з наго�

ди Дня місцевого самоврядування.
Органи самоврядування разом із
органами виконавчої влади у тісній
співпраці щодня концентрують свої
зусилля на розв’язанні соціальних та
економічних проблем, вирішення
яких дає змогу поліпшити добробут
людей. Саме вам територіальні гро�
мади довірили представляти їхню
волю, захищати інтереси, відстою�
вати право жити в демократичній,
правовій державі. Бажаю усім, хто
працює на благо територіальної гро�
мади, відстоює її потреби та інтере�
си, міцного здоров’я, щастя й непо�
хитної віри у щасливе майбутнє на�
шого рідного району й країни.

 Присутнім у залі винуватцям свята
Вадим Якович зачитав Вітального
листа від губернатора Дніпропет�
ровщини Дмитра Колєснікова. По�

дякою голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації  був
нагороджений Леонід Удовиченко,
голова правління об’єднаних
співвласників багатоповерхових бу�
динків «Колос».

З кожним роком Дніпропетровсь�
кий район стає все більш привабли�
вим для гостей та інвесторів, збері�
гаючи при цьому свою історичну зна�
чимість, привабливість, непов�
торність і духовну красу. Звісно, рай�
он розквітає завдяки злагодженій та
наполегливій праці людей, які завзя�
то створюють його прекрасну й не�
забутню історію. У цьому році звання
«Почесний громадянин Дніпропет�
ровського району» отримали Мико�

ла Дробот та Володимир Клименко.
Вже стало доброю традицією кожно�
го року до Дня місцевого самовря�
дування визначати кращого місько�

го, селищного, сільського голову та
кращий колектив органу місцевого
самоврядування. Переможцям рай�
онного  конкурсу: Петрові Дудці, Ва�
лентині Стець, Олександрові Візіру

та колективам Ювілейної селищної
ради, Кіровської селищної, Любим�
івської сільської рад, Любов Біла та
Вадим Кобиляцький вручили квіти,
дипломи та грошові винагороди.
Після церимонії нагородження оч�
ільник району зачитав Вітального
листа з нагоди професійного свята –
Дня місцевого самоврядування від
віце�прем’єр�міністра України Олек�

сандра Вілкула та вручив  його голові
районної ради Любові Білій та всім
головам місцевих рад району. Пора�
дував глядачів пісенний виступ голів,
які на сцені районного Будинку куль�
тури дружньо та завзято виконали
пісню «Мрія голів місцевих рад».

Дуже хвилюючою миттю свята став
особистий візит Митрополита
Дніпропетровського та Павлог�
радського, Владики Іринея та секре�
таря єпархії отця Валентина. Зі сло�
вами «Боже, бережи Дніпропет�
ровський район та всю Україну!»
шановний Іриней звернувся до пра�
цівників органів місцевого самовря�
дування: «Без жодного сумніву ваша
робота є жертовною, осмисленою та
цілеспрямованою. Бо саме служіння
інтересам людей – це почесна й відпо�
відальна місія, яка не можлива без

доброти та поваги. Саме ви є взірцем
терпіння, розуміння та любові до
ближнього. Нехай ці світлі, бого�
угодні почуття примножуються для
доброго й вражаючого спілкування
з людьми. Для досягнення успіху
потрібно не багато, лишень зігріті
любов’ю серця». Разом із Владикою
настоятелі церков сел. Ювілейного
Сергій Рєзніков, Микола Чепель та
Костянтин Дробітько, заспівали  в
честь присутніх «Многая лєта». Се�
ред нагороджених Іринеєм були: Ва�
лерій Рижак, голова Балівської
сільської ради; Людмила Кобиляць�
ка, помічник депутата Дніпропет�
ровської районної ради; Анатолій
Река, депутат Дніпропетровської

районної ради; Лариса Леонова, го�
ловний бухгалтер Дніпропетровсь�
кої районної ради.

Зі сцени своїми чудовими висту�

пами народних обранців вітали: з каз�
кової країни дитинства вихованці ди�
тячого садка «Червона Шапочка»,
тріо з Олександрівки, у складі якого
екс�секретар сільської ради Антоні�

на Милостива; ан�
самбль народних
інструментів «Калин�
ка» (учні Олександрі�
вської школи – лауре�
ати обласних і район�
них фестивалів дитя�
чої творчості, родзин�
ка учнівської худож�
ньої самодіяльності
Дніпропетровського
району); Максим Со�
лоділов  із с.Сурсько�
Литовського;Олег Со�

ломоненко,  голова постійної комісії
районної ради з питань комунальної
власності; колектив «Ляльки Даріме�
на»; колектив Чумаківської сільської
ради; Ганна Похиленко, керуюча спра�
вами районної ради; Лариса Неве�
села, заступник керуючої справами�
начальник відділу організаційно�кад�
рової роботи районної ради; соліст
Дніпропетровської філармонії, лау�

реат міжнародних кон�
курсів, лауреат премії ім.
Й.Кобзона Вадим Кочет�
ков; у незвичному для кер�
івника району пісенному
амплуа виступив перед
учасниками Вадим Коби�
ляцький.

За фінансову допомогу
в організації та проведенні
свята висловлюється по�
дяка депутатам районної

ради Володимирові Мартинцю, Євге�
нові Касьяновському, Сергію Сущен�
ку, Олегові Соломоненку, Володими�
рові Петренку.

Завершенням урочистостей став
святковий феєрверк та різнокольо�
рові повітряні кульки, які мрійливо
спустилися до залу, увінчуючи свят�
кову атмосферу та піднесений
настрій усіх присутніх.

 Тож хай лунає спів не тільки у свята,
нехай добро й святковий настрій
живе в душі кожного, хто служить інте�
ресам людей. Громади хай ростуть,
хай будуть райдужні дні й літа, а мрії
нехай здійснюються повсякчас. Не�
хай міцніє самоврядування й мно�
жить наш достаток і добро.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото: яскраві миті святку@

вання професійного свята.
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«Дніпровська зоря»

21 листопада 2013
року до районного
відділу міліції надійшло
повідомлення про те,
що в місті Підгородне 27�
річним вітчимом до ма�
лолітньої дівчинки був
застосований факт на�
сильницьких дій 17 лис�
топада.

Відомості про даний
факт внесено до Єдино�

го реєстру досудових розслідувань із попередньою право�
вою кваліфікацією за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу Ук�
раїни «Насильницьке задоволення статевої пристрасті не�
природним шляхом, вчинене щодо малолітньої», за що пе�
редбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк
від десяти до п’ятнадцяти років.

Під час проведення досудового розслідування встановле�
но, що вітчим 12�річної дівчини, протягом близько чотирь�
ох років неодноразово вчиняв розпусні дії щодо малолітньої
та примушував її до вступу з ним у статевий зв’язок.

22 листопада підозрюваного затримано та обрано Дніпро�
петровським районним судом щодо нього запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою.

Станом на теперішній час, досудове розслідування вказа�
ного кримінального провадження триває, проводяться всі
необхідні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення
істини у справі та притягнення винних осіб до відповідаль�
ності.

Також прокуратурою району проводиться перевірка за
фактом приховування злочину матір’ю та бабусею мало�
літньої дівчинки, за яке передбачене покарання у вигляді
позбавлення волі на строк до трьох років.

«ЗМІНИ У КОНТРОЛЬНО@ПЕРЕВІРОЧНІЙ РОБОТІ» @ ТАКА
ТЕМА ЗУСТРІЧІ НАЧАЛЬНИКА ІНСПЕКЦІЇ ДНІПРОПЕТ@
РОВСЬКОЇ ОДПІ ВІКТОРА РОСТЕМА З ЖУРНАЛІСТОМ ГА@
ЗЕТИ «ДНІПРОВСЬКА ЗОРЯ», А ТАКОЖ ІНШІ АКТУАЛЬНІ
ТЕМИ, ЯКІ ХВИЛЮЮТЬ ПЛАТНИКІВ

Під час розмови  Віктор Ростем розповів, що вже з 1 січня 2014
року платники єдиного податку, які знаходяться на спрощеній
системі оподаткування, зможуть скористатися новим серві�
сом «електронна перевірка. Для цього досить буде повідомити
орган Міндоходів про своє бажання пройти перевірку дистан�
ційно за 10 днів до її проведення. З 1 січня 2015 року новий сервіс
буде доступний для всіх представників малого і середнього
бізнесу, які працюють на загальній системі оподаткування. А з
1 січня 2016 року – для всіх категорій платників.

За словами очільника податкової інспекції, впровадження
сервісу дозволить підвищити якість і ефективність аудиту і
знизити  адміністративне навантаження на бізнес.

Віктор Іванович зазначив, що вживання такої перевірки
мінімізує вплив людського чинника, допоможе платникам са�
мостійно відкоректувати податкову звітність без негативних
наслідків.

Наприкінці зустрічі, начальник Дніпропетровської ОДПІ  по�
дякував  за співпрацю. Зокрема, він відзначив, що масові
сучасні комунікаційні технології стали невід’ємною складовою
і важливим чинником сучасного суспільного життя. На його
думку, тематичні матеріали, що висвітлюють процеси оподат�
кування та результати діяльність податково�митного відом�
ства допомагають формувати думку серед платників щодо
важливості й необхідності сплати податків. Це, в свою чергу,
сприяє своєчасним надходженням до бюджетів всіх рівнів.

«Працівники ЗМІ забезпечують потреби суспільства в об’єктивній
та неупередженій інформації, надійному та якісному зв’язку, що
сприяє активній інтеграції України до міжнародного інформа�
ційного простору», � констатував  Віктор Ростем.

Напередодні Дня вшанування учасників ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у
сел. Кіровському відбувся захід із вшанування героїв «незримого фронту» – чорнобильців. На
Алеї Пам’яті біля пам’ятного знаку героям�ліквідаторам Чорнобильської АЕС (це другий

пам’ятний знак чорнобильцям�ге�
роям у Дніпропетровському районі)
зібралися: Кіровський селищний го�
лова Вадим Вілько, заступник голо�
ви Анатолій Плохий, помічник на�
родного депутата України від Партії
регіонів Галина Огороднікова, голо�
ва ветеранської організації сел.
Кіровського Семен Калниш,  чорно�
бильці, родичі, друзі та вдячні гро�
мадяни. Відбулася урочиста цере�
монія покладання квітів до
підніжжя пам’ятного знаку  геро�
ям Чорнобиля. Присутні схилили
голови в пошані перед тими, кого
забрав підступний атом, та тими
мужніми борцями, які живуть се�
ред нас по всій Україні.

 Наш святий громадянський обов’язок шанувати героїв, які не шкодуючи себе, знаходи�
лися в самому епіцентрі лиха й віддали своє здоров’я  й життя заради нашого майбутнього
та передавати почуття вдячності й глибокої поваги наступним поколінням.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото: покладання квітів@символу глибокої вдячності за врятований світ.

ГЕРОЯМ СЛАВА НА ВІКИ
КІРОВСЬКЕ В ПОШАНІ

ВШАНУВАННЯ  ЗАГИБЛИХ  ВОЇНІВ
За ініціативи районної організації «Союз Чорнобиль Украї�

ни» при підтримці  народного депутата України від Партії регіонів Віктора Бутківського,
Підгородненського міського голови Петра Дудки проводяться заходи із вшанування загиб�
лих воїнів Радянської армії у вересні�жовтні 1941 року під час відступу через річку Самара
в районі міста Підгородне та встановлення пам’ятного знаку загиблим. Ці заходи прово�
дяться з метою увіковічення подвигу героїв тих страшних грізних років Великої Вітчизняної
війни. Жодне ім’я солдата, який наближав Велику Перемогу, не повинне згаснути на сто�
рінках історії нашої пам’яті та літопису країни.                                               Ініціативна група.

УВІКОВІЧЕННЯ ГЕРОЇВ

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ПОВІДОМЛЯЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЮ ОДПІ
ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ «КРУГ@
ЛОГО» СТОЛУ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

У приміщенні Дніпропетровської
ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропет�
ровській області проведено круглий
стіл із керівниками підприємств на
тему: «Забезпечення стабільної вип�
лати заробітної плати робітникам».

На початку зустрічі заступник на�
чальника Дніпропетровської ОДПІ
Юрій Кочетков зауважив, що од�
ним із пріоритетних напрямів ро�
боти Дніпропетровської ОДПІ є
контроль за дотриманням суб�
’єктами господарювання трудово�
го законодавства, тобто своєчас�
но та у повному обсязі виплата за�
робітної плати, також боротьба із
виплатами «в конвертах».

Підприємства, установи, органі�
зації та громадяни – суб’єкти
підприємницької діяльності, при вип�
латі заробітної плати повинні дотри�
муватись чинного законодавства,
нести відповідальність за навмисне
ухилення від сплати податків і пору�
шення норм законодавства щодо
виплати заробітної плати.

Наприкінці зустрічі керівникам
підприємств були надані ґрунтовні
роз’яснення на запитання, що над�
ходили під час заходу.

Дніпропетровська ОДПІ.

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНУ  ІНФОРМУЄ

НЕЧУВАНЕ ЗЛО

У вівторок на оперативній на�
раді при голові райдержадмініст�
рації була заслухана доповідь ди�
ректора районного центру зайня�

тості Миколи Сінчука. «1 січня 2013 року вступив у дію новий Закон
України «Про зайнятість населення». Активна політика на ринку
праці – це комплекс методів і заходів, націлених на сприяння
найшвидшому поверненню безробітних до активної праці. Зага�
лом активні методи та заходи являють собою сукупність методів
і заходів: щодо створення додаткових сфер зайнятості (пере�
структуризація економіки, додаткові робочі місця на державних
підприємствах, субсидування створення нових робочих місць у
приватному секторі, створення умов для іноземного інвестуван�
ня, організація суспільних робіт, створення умов для самозайня�
тості громадян тощо).

Важливим нововведенням нового закону є включення до систе�
ми регулювання ринку праці заходів щодо запровадження стиму�
лювання вітчизняного виробництва до створення нових робочих
місць у пріоритетних галузях економіки та сільській місцевості;
сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання
відкриття власного бізнесу, в тому числі в сільських населених
пунктах та на депресивних територіях.

Для стимулювання самозайнятості населення, підприємниць�
кої ініціативи центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групо�
вих консультацій з питань організації та провадження підприєм�
ницької діяльності, а також виплачується допомога по безробіттю
одноразово для організації такої діяльності.

Програмою зайнятості на 2013 рік передбачалось працевлаш�
тувати на новостворені робочі місця 803 чоловіка, станом на 01
грудня введено в дію 1348 робочих міць (що складає 167% до
прогнозу). Найбільші ринкоутворюючі підприємства: ТОВ Агро�
промислова фірма «Агроінвест» – 53 чол., Корпорація «Агро�
Союз» – 54 чол., ТОВ «КПД» – 214 чол., ТОВ «Транс�Логистик» –
88 чол., ТОВ «Рідний продукт» – 73 чол.

На 2014 рік згідно програми зайнятості передбачається ство�
рити 807 нових  робочих місць, проаналізувавши ситуацію в районі
та згідно наданих списків про масове вивільнення працівників за
рахунок оптимізації виробництва планується вивільнити ПАТ «Ер�
лан» – 255 чол., ТОВ Авіаційна компанія «Авіадніпро» – 92 чол.
тому в 2014 році відсоток створення нових робочих суттєво не
зміниться в порівняні з 2013 роком.

До 2013 року підприємствам, які працевлаштовували безроб�
ітних за направленням служби зайнятості надавалась дотація на
відшкодування заробітної плати та внесків у повному обсязі.

Районним центром зайнятості протягом 11 місяців 2013 року
укладено 67 договорів та залучено до участі в громадських та
інших роботах тимчасового характеру 288 чол. з числа безробі�
тних.

Тісна співпраця в цьому напрямку ведеться з Ювілейною, Підго�
родненської, Новоолександрівською, Кіровською, Горьківською,
Балівською, Партизанською радами.

Станом на 01.12.2013 рік  5 підприємств, які працевлаштували
зареєстрованих безробітних на нові робочі місця, звернулись до
центру зайнятості для отримання компенсації єдиного внеску.

Для організації належної роботи систематично опрацьовуєть�
ся з фізичними особами�підприємцями, які реєструють трудові
договори щодо можливості застосування компенсації єдиного
внеску у разі створення нових додаткових робочих місць, у тому
числі з підприємцями, які організували власну справу за спри�
янням служби зайнятості. За період січень�листопад 2013
року 12 чоловік з числа безробітних відкрили власну справу та
отримали 126 тис. грн.

РЕАЛІЗАЦІЯ У РЕГІОНІ ЗАВДАННЯРЕАЛІЗАЦІЯ У РЕГІОНІ ЗАВДАННЯРЕАЛІЗАЦІЯ У РЕГІОНІ ЗАВДАННЯРЕАЛІЗАЦІЯ У РЕГІОНІ ЗАВДАННЯРЕАЛІЗАЦІЯ У РЕГІОНІ ЗАВДАННЯ
П Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И  Щ О Д ОП Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И  Щ О Д ОП Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И  Щ О Д ОП Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И  Щ О Д ОП Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И  Щ О Д О
СТИМУЛЮВАННЯ П ІДВИЩЕННЯСТИМУЛЮВАННЯ П ІДВИЩЕННЯСТИМУЛЮВАННЯ П ІДВИЩЕННЯСТИМУЛЮВАННЯ П ІДВИЩЕННЯСТИМУЛЮВАННЯ П ІДВИЩЕННЯ
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ, СТВОРЕН�ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ, СТВОРЕН�ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ, СТВОРЕН�ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ, СТВОРЕН�ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ, СТВОРЕН�
НЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ, ЗАВ�НЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ, ЗАВ�НЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ, ЗАВ�НЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ, ЗАВ�НЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ, ЗАВ�
ДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ НА 2014 РІК.ДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ НА 2014 РІК.ДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ НА 2014 РІК.ДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ НА 2014 РІК.ДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ НА 2014 РІК.

ОПЕРАТИВНА НАРАДА

Назва цієї статті – «Батьківство в радість» – була обрана не
просто так. Ми завжди концентруємося на тому, що раді�
сною й щасливою повинна  бути дитина. Це, звісно так і є,
але при цьому  ми  часто забуваємо про те, що родина
складається не тільки з дітей. Батьки теж повинні бути
щасливими, радісними, здоровими, такими, які люблять
та поважають одне одного. Те, як ми ставимось до своєї
половини, має безпосередній вплив на ваших дітей. Якщо
коли�небудь ви дивувалися почувши як малюк повторює
негарне слово, яке ви колись необережно при ньому про�
мовили, ви зрозумієте про що йдеться. Діти наслідують батьків, як приклад того, як
потрібно поводитись у житті. І якщо вони  весь час стають свідками, як мамо й тато постійно
ображають один одного, чи виставляють претензії, забуваючи про «будь ласка» та «дякую»,
то можемо майже гарантувати, що вони «візьмуть на озброєння» таку модель поведінки

І хоч приємніше думати, що «поганому» вони навчились у школі чи в колі друзів, варто все
ж спершу поглянути на себе. Подумайте про те, що вам не подобається у поведінці вашої
дитини, і проаналізуйте, чи ви особисто або ваші чоловік\ дружина чинили колись так один
із одним. Можна хоч тисячу раз на словах повторювати як «правильно» робити, проте якщо
самому діяти інакше, то, швидше за все, дитина переконається у вашій нещирості та переста�
не звертати увагу на ваші прохання. Ви не просто допомагаєте малечі у вирішенні наявних
проблем людських стосунків, а ще культивуєте «правильні» чи «неправильні» риси, які одного
прекрасного дня виявляться вже у їхньому подружньому житті. Іноді буває так, що навіть в тих
родинах, де панує злагода та повага, нерідко виникає питання: «Чи правильно ми виховуємо
дитину? Чи все я роблю для того, щоб вона виросла гармонійною особистістю?».

ПСИХОЛОГИ  РАДЯТЬ
Перше правило – довіряти своєму серцю. У генах тисячоліттями накопичувався досвід

турботи про дитину, й кожна мама інстинктивно знає що краще для її малюка. Досвід інших
людей незаперечно корисний, але головне слухати себе.

Друге правило щасливих батьків – мудра любов. Не варто очікувати від дитини надпри�
родного, й перекладати на нього свої нереалізовані мрії. Потрібно любити малюка таким,
яким він є, чесно приймати його потреби та можливості.

Ірина ШЕВЧЕНКО,  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÎ Â ÐÀÄ²ÑÒÜ
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ Головний сенс та мета сімейно@

го життя – виховання дітей. Го@
ловна школа  виховання дітей –
це  взаємини чоловіка і дружини,
батька  й матері.

Сухомлинський В.А
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«Дніпровська зоря» СУСПІЛЬСТВО

У Старокодацькому Будинку куль�
тури за підтримки сільського голо�
ви Олександра Візіра відбулося свя�
то до Міжнародного Дня інвалідів. У
святковій залі лунали пісні народ�
ного вокального ансамблю «Кода�
чанка», депутати від Партії регіонів
Микола Біляков та Віктор Кривий
дарували подарунки дітям із обме�
женими можливостями.

Учасниця ансамблю На�
талія Гілюн розповіла, що в

Україні налічується 2,5 млн інвалідів, тобто кожен 18�й  наш співвітчиз�
ник – інвалід. Та не дивлячись на проблеми, ці люди живуть, працюють,
творять, перемагають. Це мужні люди! Тому ми не повинні залишатися
байдужими. Наші серця повинні бути більш благородними у вчинках, у
благодійності та милосерді. У світі є речі, яких не можна купити, пози�
чити – це співчуття до ближнього й безкорисливість.

Ще з часів давньоруських благодійність була традицією нашого народу.
Цілком природним і закономірним вважалось допомогти знедоленому,
нещасному, поділитись шматком хліба, дати притулок, захистити старість
і немічність, порятувати людину, яка зі здорової, в будь�яку хвилину, по
волі прикрого випадку, може стати немічною й безсилою.

Ніна ПРОТОПОПЕНКО,
директор Старокодацького Будинку культури, член Партії регіонів.

У 1992 році Генеральна Асамблея ООН
проголосила 1 грудня Міжнародним
днем інвалідів. Мало хто з нас усвідом�
лює й знає, що у світі живе один мільярд
інвалідів, які стикаються з фізичними,
соціально�економічними й поведінко�
вими бар’єрами, що виключають їх із
повномасштабної, ефективної й рівноп�
равної участі в житті суспільства. Прове�
дення 1 грудня Міжнародного дня
інвалідів спрямоване на привертання
уваги до проблем інвалідів, захист їх
гідності, прав і благополуччя, на при�
вернення уваги суспільства на перева�
ги, які воно отримує від участі інвалідів у
політичному, соціальному, економічно�
му й культурному житті.

Цілі, заради яких цей день був прого�
лошений і щорічно відзначається  – повне й рівне дотримання прав людини
та участь інвалідів у житті суспільства.

За підтримки селищного голови члена Партії регіонів Івана Камінського
нещодавно в актовій залі ЖЕКу № 1 сел. Ювілейного пройшла зустріч із
дітьми, що мають  вади здоров’я та їхніми батьками. Такі заходи в селищі
є традиційними.

На зустріч завітала директор Дніпропетровського районного центру СССДМ

АКЦІЯ «МИЛОСЕРДЯ»

ДОБРОТОЮ ЗІГРІТІ СЕРЦЯДОБРОТОЮ ЗІГРІТІ СЕРЦЯДОБРОТОЮ ЗІГРІТІ СЕРЦЯДОБРОТОЮ ЗІГРІТІ СЕРЦЯДОБРОТОЮ ЗІГРІТІ СЕРЦЯ

Голодомор 1932�
1933 років – чорна
сторінка в історії ук�
раїнського народу.
Ця страшна трагедія
ніколи не зітреться з
пам’яті народу. 80
років минуло відтоді,
але пам’ять народна
жива, вона нічого не
забуває.

Учні Зорянської
СШ, долучаючись до історії  свого народу, теж вшанували пам’ять десятків
тисяч жертв Голодомору.

У стінах школи пройшли уроки пам’яті та виховні години на тему «Немає
кінця нашому життю». Для учнів�старшокласників був проведений усний
журнал «Великий Голодомор – злочин проти українського народу», а для
учнів середньої ланки – бібліотечний урок «Тема Голодомору в творах украї�
нських письменників». Згадуючи про безневинні жертви, учні школи запали�
ли свічку пам’яті.

Пам’ять про ті страшні події убереже світ від подібної трагедії.
Ніна БІЛА, вчитель української мови Зорянської СШ.

ПАМ’ЯТЬ НАРОДУ ЖИВА

Використання коштів Дніпропет�
ровської районної виконавчої ди�

рекції ДОВ ФСС з ТВП за дев’ять місяців 2013 року за напрямками
фінансування та вимогами, передбаченими Законом України від
18.01.2001 року №2240�ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соц�
іальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням».

Головним завданням Дніпропетровської РВД було й залишається
своєчасне та в повному обсязі фінансу�
вання підприємств, установ, організацій
(страхувальників) на виплати допомог
застрахованим у Фонді соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) осо�
бам, яке необхідно проводити протягом 10�ти робочих днів від дати
надання страхувальниками заяви – розрахунку. Відповідний порядок
фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від
22.12.2010 р. № 26,  виконується Дніпропетровською РВД,  фінансуван�
ня на виплати допомог здійснюється у терміни передбачені законо�
давством, за виключенням випадків, що не залежали від Фонду.

За дев’ять місяців 2013 року надходження (доходи) бюджету Дніпро�
петровської РВД склали 894,2 тис. грн (105,7% до плану), а витратна
частина – 20290,9 тис. грн, що по відношенню до запланованого рівня
складає 109,4%.

У цілому доходна та витратна частини за окремими напрям@
ками,  передбаченими законодавством, по Дніпропетровській
РВД за 9@ть місяців 2013 року склали (тис. грн): (Показники
виконання бюджету/План/Факт/% виконання): доходи (тис.
грн) – 846,0/894,2/105,7; надходження від часткової сплати вартості
за путівки на санкурлікування – 780,0/771,3/98,9; інші надходження
– 66,0/122,9/186,2; витрати (тис. грн) – 18543,0/20290,9/109,4; на
виплату допомог, усього – 14002,0/15997,6/114,3; в тому числі: по
тимчасовій непрацездатності – 7698,0/8415,0/109,3; по вагітності та
пологах – 6242,0/7527,6/120,6; на поховання – 62,0/55,0/88,7; оздо�
ровчі заходи (путівки в санаторії та часткове фінансування дитячих
закладів оздоровлення) – 4042,0/3796,9/93,9; організаційно�уп�
равлінські заходи – 490,0/477,9/97,5; витрати по виконанню обо�
в’язків страховика – 5,0/2,8/56,0; інші витрати – 4,0/15,7/392,5.

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на

допомоги – 16,0 млн грн (або 78,8%), а серед них – виплати по
тимчасовій непрацездатності (8,4 млн грн), що складає 41,4% до
загальних витрат (20,3 млн грн) та 52,5%  до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по вагітності та пологах в поточному році
направлено 7,5 млн грн (на 1,6 млн грн більше, ніж за дев’ять місяців
2012 року), що обумовлено зростанням за дев’ять місяців 2013 року
кількості виплат та середньоденного розміру допомоги.

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 55,0
тис. грн, що на 14,6 тис. грн більше, ніж за
9�ть місяців 2012 року (69,6 тис. грн).

За дев’ять місяців 2013 року путівки
(653 шт. на 3,8 млн грн) до санаторно�

курортних закладів України видавалися в установленому порядку. До
реабілітаційних відділень санаторіїв безкоштовно видано Централь�
ною районною лікарнею Дніпропетровського району 40 путівок. Ви�
конавчою дирекцією ФСС з ТВП (м. Київ) проведена додаткова
закупівля путівок в санаторії на вересень�грудень поточного року, в
тому числі,  для Дніпропетровського району – 464 путівок (2,9 млн грн),
в зв’язку з чим просимо голів комісій із соціального страхування
підприємств, установ, організацій звертатися в районні, міжрайонні,
міські виконавчі дирекції із заявками на додаткові путівки та інфор�
мувати про це застрахованих осіб.

Дніпропетровською РВД, як пріоритетний напрямок діяльності,
проведена відповідна організаційна робота по оздоровленню влітку
поточного року 139 дітей шкільного віку (від 6�ти до 18�ти років) за
кошти Фонду (18,7 млн грн). Крім цього, в осінньо�зимовий період
2013 року за кошти Фонду (117,3 тис. грн) буде додатково оздоров�
лено в дитячому санаторно�оздоровчому центрі «Дружба» (м. Євпа�
торія, Автономної Республіки  Крим) ще 22 дитини працівників рай�
ону. Путівки в цю дитячу оздоровницю, згідно рішення правління
Дніпропетровського обласного відділення Фонду, буде придбано за
їх повну вартість, з видачею застрахованим у Фонді особам за 10
відсотків їх вартості.

Крім вище перелічених соціальних послуг, в грудні поточного року,
традиційно, для дітей (у віці до 14 років) застрахованих осіб за кошти
Фонду буде видано 22,7 тисяч дитячих новорічних подарунків варт�
істю до 25 гривень кожний.

Лілія СОКОЛОВА, директор Дніпропетровської РВД.

СОЦСТРАХ  ЗВІТУЄ

Шановні споживачі
Дніпропетровського району!

Звертаємось до всіх абонентів
району з проханням погасити бор�
ги за спожиті житлово�комунальні
послуги, не пізніше 20 числа на�
ступного місяця оплачувати по�
точні платежі. Звертаємось до ма�
лозабезпечених верств населен�
ня Дніпропетровського району з
проханням своєчасно звернутися
за отриманням субсидії до місце�
вих рад, що дасть змогу отриму�
вати від держави пільги по оплаті
житлово�комунальних послуг.

У разі наявності заборгованості
за спожиті енергоносії та надані
послуги потрібно заключити уго�
ду по реструктуризації боргів.

Відділ житлово@кому@
н а л ь н о г о  г о с п о д а р @
с т в а  т а  б у д і в н и ц т в а
райдержадміністрації.

ЗВІТ  ПРО  ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ

Тетяна Сотула. Вона впевнена, що  тур�
бота про людей із обмеженими фізич�
ними можливостями є показником
рівня розвитку суспільства.  Привітав�
ши  всіх присутніх,  побажала міцного
здоров’я, родинного тепла, сімейно�
го затишку та гарного настрою.

Доброта людини проявляється у її
погляді, лагідних очах, щирій усмішці.
А ще в доброму й привітному слові.
Присутніх прийшли привітати учні ЮСШ
№ 1 Аня Ноздря, Андрій Судиловський,
дитячий танцювальний колектив «За�
доринки» (художній керівник Олена
Боднянська, Ріма Гармашевська), цир�
кова студія «Карнавал» ДРБК (художній
керівник Ірина Опанасенко), вихованці
центру розвитку та відпочинку «Пла�

тан» (художній керівник Ілона  Бельговська, вихованці школи естетичного
виховання (художній керівник Оксана Михайлюченко) та  маленькі жителі Юв�
ілейного Катя Гуляєва, Анастасія Швидка та Катя Місюренко. Наприкінці зустрічі
Тамара Тітова, директор селищного центру СССДМ побажала, щоб завжди
добротою зігрівалися серця, поруч були люди, які можуть вислухати, допомог�
ти, підтримати. На згадку про зустріч  дітям вручили подарунки.

Ольга ДІДЕНКО, провідний спеціаліст ЮСЦСССДМ.

РІВНІ  СЕРЕД   РІВНИХ
ТВОРИ  ДОБРО

ТЕРМІНИ ВИПЛАТИ  ПЕНСІЙ
Управління Пенсійного фонду України в

Дніпропетровському районі роз’яснює про порядок виплати пенсій згідно чинного
законодавства через поштові відділення. Статтею 47 Закону України «Про загальноо�
бов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що пенсія виплачується щом�
ісяця організаціями, що здійснюють виплату й доставку пенсій, у строк не пізніше 25
числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним
у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перерахо�
вується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому
законодавством. Для врегулювання порядку своєчасної виплати пенсії спільним
наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної
політики України від 28.04.2009 за № 464/156, постановою правління Пенсійного фонду
України від 28.04.2009 № 14�1, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.07.2009
р. за № 592/16608, було затверджено Інструкцію про виплату та доставку пенсій,
соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку.

Зазначеною Інструкцією визначено, що виплата пенсій здійснюється з 4 по 25 число
кожного місяця й з метою рівномірної виплати пенсій виплатні об’єкти поштового
зв’язку складають графіки виплати пенсій протягом виплатного періоду за кожною
доставною дільницею та погоджують їх з органами Пенсійного фонду. Органи Пенсій�
ного фонду перераховують кошти на відповідні рахунки поштамтів, вузлів (центрів)
поштового зв’язку, з урахуванням графіків перерахування коштів та виплати пенсій.

Фінансування виплати пенсій здійснюється в безготівковому вигляді, тобто кошти на
виплату пенсій із 4 по 25 число щодня надходять із правління Пенсійного фонду України
до головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, яке
далі проводить фінансування районних управлінь Пенсійного фонду області.

Вікторія САЛАБАЙ,  заступник начальника управління.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД  ІНФОРМУЄ
Постановою Кабінету Міністрів України від

13 листопада 2013 року № 860 «Про надання
пільг та субсидій для відшкодування витрат
на утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій мешканцям житлових бу�
динків, у яких створено об’єднання співвлас�
ників багатоквартирного будинку (житлово�

будівельні кооперативи)» врегульовано питання щодо надання пільг та субсидій меш�
канцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку (житлово�будівельні кооперативи) для відшкодування витрат на утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій.

Для розрахунку розміру пільги чи субсидії для громадян, які мають на це право буде
застосовуватись розмір внесків, що спрямовується на утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій (з розрахунку на 1 кв.метр загальної площі квартири),
визначений загальними зборами об’єднання співвласників багатоквартирного бу�
динку (житлово�будівельного кооперативу), але не більше найвищого тарифу на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановленого відпо�
відним органом місцевого самоврядування для будинків такої самої поверховості, а у
разі їх відсутності – не більше найвищого тарифу на такі послуги, встановленого
відповідним органом місцевого самоврядування.

Рішення, яке ухвалив Уряд, дозволить тисячам громадян незалежно від того, хто є
утримувачем їхнього будинку, одержувати субсидії та пільги на утримання житла. Це один
з елементів соціальної справедливості, оскільки досі ОСББ та ЖБК не мали права на
відшкодування витрат за надані пільги та субсидії.

Шановні громадяни скористайтеся своїм правом на отримання пільг чи субсидій з
урахуванням вимог даної постанови, а у разі якщо Ви отримуєте пільги чи субсидії
перерахунок по даному виду послуг буде перераховано без вашого втручання.

Любов БУТ, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

СОЦЗАХИСТ ПОВІДОМЛЯЄ

МЕШКАНЦІ ОСББ ТА ЖБК ЗМО@
ЖУТЬ ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ ТА
ПІЛЬГИ НА УТРИМАННЯ ЖИТЛА
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«Дніпровська зоря»

ÃÎÑÏÎÄÀÐÎ×ÊÀ

Г О Р О С К О П
ОВНИ. Хороші ідеї будуть шокувати вашу гені�

альну голову щодня. Звісно це може непогано
вплинути на вашу кар’єру в подальшому.

ТІЛЬЦІ. Тиждень обіцяє бути продуктивним.
Партнери по бізнесу готові співпрацювати з вами
та щедро надавати вам матеріальну допомогу.
Якщо випаде нагода відпочити – не вагайтеся, а
сміливо йдіть хоча б на кілька днів.

БЛИЗНЮКИ. У першій половині тижня вам слід
зосередитися на важливій справі. Цей період буде
щедрим на нові ідеї та знахідки. Також випаде
нагода скористатися несподіваною пропозицією.

РАКИ. У вас буде достатньо часу, щоб зайняти�
ся удосконаленням досягнутого. Ретельно відпра�
цьований результат вашої праці буде оцінений
куди вище, ніж ви того очікували.

ЛЕВИ. Стежте за своїми словами та діями й
будьте максимально обережними в спілкуванні із
новими знайомими, яких ви не дуже добре знаєте.

ДІВИ. Можливо ваш союз із давніми партнера�
ми перестав бути продуктивним? Пора знайти
більш конструктивні зв’язки, які будуть вам вигідні.

ТЕРЕЗИ. Рушійною силою для вас будуть
емоції. І рухати вони вас будуть найрізноманітні�
шим чином, у найдивніших напрямках.

СКОРПІОНИ. Вам варто продемонструвати
м’якість характеру й готовність пробачити й навіть
забути комусь майже всі помилки та недоліки.

СТРІЛЬЦІ. Можливо ви знайдете щось забуте.
Воно було втрачене вами багато тижнів тому. Не
виключено, що для вас це буде «скарб».

КОЗЕРОГИ. Сміливо спирайтеся на здогадки,
приймаючи те чи інше рішення сьогодні. Інтуїція тільки
й чекає зручного моменту, щоб вас не підвести.

ВОДОЛІЇ. Сприятливими стануть дії, спрямо�
вані на продовження або завершення давно роз�
початих справ. Чи принесе багато позитивних
емоцій цей тиждень – залежить тільки від вас.

РИБИ. Зірки закликають вас до прояву гнуч�
кості, дипломатичності встосунках із оточуючи�
ми вас людьми. Успіх чекає на вас.

ХРИСТИАНСКИЕ    ИСТИНЫ

До  уваги  мешканців  Дніпропетровського  району!
Комунальне підприємство Дніпропетровського рай�

ону «Бюро технічної інвентаризації» знаходиться та
веде прийом громадян за адресою: Дніпропетровсь�
кий район, сел. Ювілейне, вул. Радгоспна, 40.

Архів КП ДР «БТІ» розміщений: Дніпропетровсь@
кий район, сел. Ювілейне, вул. Фрунзе, 18.

(Поч. у №№ 47,48)
Страждають на хво�
роби, перелік яких
затверджений цен�

тральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму�
вання державної політики у сфері охорони здоров’я; є інозем�
цями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли інозе�
мець є родичем дитини; були засуджені за злочини проти жит�
тя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та стате�
вої недоторканості особи, проти громадської безпеки, гро�
мадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а
також за злочини, передбачені статтями: 148, 150, 150�1, 164,
166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу Украї�
ни, або мають непогашену чи не зняту в установленому зако�
ном порядку судимість за вчинення інших злочинів; за станом
здоров’я потребують постійного стороннього догляду; є осо�
бами без громадянства; перебувають у шлюбі з особою, яка
відповідно до пунктів 3�6, 8 і 10 цієї статті не може бути прийом�
ним батьком або матір’ю.

Прийомні батьки є законними представниками прийомних
дітей і  діють  без  спеціальних  на те  повноважень  як  опікуни  або
піклувальники. Прийомні діти, діти�сироти й діти, позбавлені
батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне
проживання до прийомної сім’ї.

Анжела ГЕРМАШ, начальник відділу державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби Дніпропетровського
районного управління юстиції у Дніпропетровській області.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПРИЙОМНА  СІМ’Я

ПОДАРУНКИ ВІД СВЯТОГО МИКОЛАЯ
Високо�високо в небі у ніч на 19 грудня можна

почути срібні дзвіночки – то на санчатах їде Свя�
тий Миколай. Їдуть санчата поміж зірочками, пе�
реїжджають із хмарки на хмарку, дзвоники ніжно
дзвонять, а старий місяць весело посміхається.
Він знає, що в цю ніч всі мусять бути щасливі! І
ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять.
Бо найбільше щастя у житті – це робити добро!

ПЕЧИВО ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
СОЛОДКІ «КОЛОБОЧКИ»

Інгредієнти: 1 склянка розм'якшеного вершко�
вого масла або маргарину, 1/2 склянки цукру, 1 ч.
л., ванільного цукру, 1/4 ч. л. солі,
дві 1/4 склянки борошна, 3/4
склянки дрібно нарізаних во�
лоських горіхів, цукрова пудра
для прикраси.

Приготування: у великій
мисці з'єднати перші 6
інгредієнтів на низькій швид�
кості змішувача до одно�
рідної маси, додаючи бо�
рошно поступово. Розка�
чай тісто в кулі, розміром 3
на 3 см, і розклади їх на
відстані 3 см один від од�
ного. Випікати при темпе�
ратурі 170 оС протягом 10
хв., вироби повинні стати
коричневого кольору й не затвердіти. Поки коло�
бочки теплі, відразу обваляйте їх у цукровій пудрі.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ЯК ВІДМИТИ ПІДГОРІЛИЙ ПОСУД?

Якщо у вас на посуді залишилися сліди від при�
горілого молока – знадобиться активоване вуг�
ілля. Потрібно подрібнити його в порошок і на�
сипати в пригорілий посуд, а зверху залити во�
дою. У такому вигляді каструлю варто залишити
на 15 хв, а потім ретельно вимити.

НАРОДНА МЕДИЦИНА @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ЛІКУВАННЯ ГРИБКА НІГТІВ

Вам знадобиться аптечний чистотіл та оцет.
Змішайте оцет і сухий чистотіл до утворення каш�
ки. Прикладіть цю кашку на нігті у вигляді комп�
ресів. Лікувати грибок  таким способом потрібно
6 днів. За цей час старий ніготь повинен зійти, а на
його місці виросте новий.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ ВЗИМКУ

Захистіть волосся від холоду. Обов’язково
одягайте  шапку.

Дотримуйтеся правил миття волосся. Мити
волосся слід у теплій воді. Гаряча робить їх лам�
кими. Шампунь краще підбирати спеціальний –
для зимового догляду.

Повноцінне харчування. Без вітамінів А, В, С,
цинку, волосся ніколи не буде виглядати при�
вабливим.

Робіть маски для волосся. Маска з олії: рос�
линна олія 1 ст. л., касторова олія 1 ст. л. Цю маску
потрібно втирати в шкіру голови, після чого голо�
ву обгорніть теплим рушником. Залиште на 15
хв., потім змийте за допомогою шампуню.

КОРИСНІ ПОРАДИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ @@@@@@@@@
ДОГЛЯД ЗА ШКІРЯНИМ ВЗУТТЯМ

Чистити взуття слід після приходу додому, а не
перед виходом на вулицю, адже якщо бруд заси�
хатиме на чоботах, шкіра швидко втрачає вигляд.
Спочатку бруд зчищаємо сухою щіткою, потім
витираємо чистою вологою ганчіркою, далі нано�
симо крем для взуття.

Не сушіть взуття на батареї. Незалежно від
матеріалу, з якого зроблено зимове взуття, суши�
ти його на батареї, обігрівачі, навіть печі чи чо�
мусь подібному категорично забороняється. Чо�
бітки слід сушити тільки при кімнатній темпера�
турі. Щоб зберегти форму, краще набити їх папе�
ром чи газетами.

19 декабря пра@
вославная Цер@

ковь празднует память святителя Николая Чудот@
ворца (день преставления) – одного из самых по@
читаемых христианских святых.

В православном мире трудно найти второго, столь
почитаемого святого, как Николай Чудотворец. К
нему обращаются все, и простецы и ученые, верую�
щие и неверующие, даже многие, чуждые христиан�
ству, мусульмане и буддисты с благоговением и
страхом обращаются к нему. Причина столь масш�
табного почитания проста – не заставляющая себя
ждать, почти мгновенная помощь от Бога, по�
сылаемая по молитвам этого величайшего
святого. Людям, хотя бы раз обращав�
шимся к нему с молитвой веры и надеж�
ды, это, безусловно, известно.

Житие Николая угодника весьма
скромно и, собственно, о земной его
жизни мы знаем совсем немного. Зна�
ем, что был он благочестивейшим пре�
свитером, а впоследствии епископом
ликийского города Миры, знаем, что он
бесстрашно заступился за невинно осуж�
денных на смерть, знаем, что тайной, но
щедрой, милостыней спас от бесчестия и
позора трех бедных девушек. Известно нам и
то, что на первом Вселенском соборе, в жестких
прениях, ревностный святитель заушил, а по совре�
менному дал по лицу, нечестивому, но искусному в
спорах, еретику Арию. Факт сам по себе, на первый
взгляд, не вяжущейся с христианской любовью и сми�
рением, но это только на первый взгляд.

«Чтобы милостыня твоя была втайне, и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно»(Матф.6:4)

Совершать милостыню тайно нужно также и
потому, что такой поступок вырабатывает в
душе человека чисто христианские качества,
такие как бескорыстие, смирение, любовь к
ближнему, милосердие, удержание себя от
гордыни, избежание похвал со стороны лю�
дей за совершение добра и самовосхвале�
ний, недопущение корыстолюбия.

Молятся святителю Николаю о благопо�
лучном замужестве дочерей (вспоминая,

как святитель Николай тайно пожертвовал
дочерям разорившегося мужчины денег на

приданое, чтобы они могли выйти замуж).
Молятся святителю об избавлении от голода.

Еще при жизни Николай Чудотворец прославился как
умиротворитель враждующих, защитник невинно
осужденных и избавитель от напрасной смерти.

Святителю Николаю, как и другим святым,    можно
молиться о помощи во всех трудных ситуациях.

Константин ДРОБИТЬКО.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
НА ДЕНЬ  СВЯТОГО МИКОЛАЯ

ЕНТЕРОВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ
У 2013 році активізувалась

захворюваність на ентеровірусні
інфекції в України. У випадках гос�
трого початку захворювання темпе�
ратура тіла швидко підвищується до
38�40 °С і надалі зберігається про�
тягом декількох днів. Захворювання
нерідко повторюється; при цьому
температура змінюється (має хви�
леподібний характер). Хворих тур�
бують головний біль, нездужання й
загальна слабкість. Часто приєдну�
ються нудота і, можливий пронос.
Обличчя хворих має почервоніння.
Відзначають гіперемію (почервоні�
ння) слизової оболонки ротоглотки,
висипку задньої стінки глотки. У ча�
стини хворих виникає короткочас�
ний висип.

При проникненні вірусу в централь�
ну нервову систему можливо її вра�
ження з розвитком асептичного ме�
нінгіту, менінгоенцефаліту або пара�
літичних поліомієлітоподібних форм.
Найбільш поширеною й важкою фор�
мою ентеровірусної інфекції є се�
розний менінгіт. Головні симптоми
серозного менінгіту: висока темпе�
ратура, виражений головний біль,
блювотний рефлекс, який не пов’я�
заний із прийомом їжі, біль у спині,
подразнення носоглотки, гіпертонус
м’язів потилиці (людина не може
нахилити голову й притиснути підбо�
ріддя до грудей). Хворі з подібними
проявами повинні негайно зверну�
тись до лікаря та пройти поглиблене
лабораторне дослідження.

Імунітет після перенесеного захво�
рювання досить тривалий (до дек�

ількох років), але зазвичай
лише до того типу ентеро�

вірусу, що викликав захворювання.
З огляду на вищевикладене та з ме�

тою попередження виникнення енте�
ровірусних інфекцій, Дніпропетровсь�
ке районне управління Держсанепідс�
лужби у Дніпропетровській області ре�
комендує населенню: своєчасно звер�
татися за медичною допомогою при
появі симптомів інфекційного захво�
рювання (висока температура тіла,
сильна головна біль, блювота, що не
приносить полегшення, пронос, виси�
пання на шкірі) та дотримуватися про�
стих профілактичних заходів для за�
побігання інфікування ентеровіруса�
ми та збудниками інших небезпечних
кишкових інфекцій: по можливості уни�
кати контактів з особами, які мають
ознаки інфекційного захворювання,
обмежувати контакти дітей раннього
віку, скоротити час перебування у
місцях масового скупчення людей і в
громадському транспорті; суворо дот�
римуватися правил особистої гігієни,
ретельно мити руки перед їжею, після
повернення з вулиці й після кожного
відвідування вбиральні; обробляти
руки дозволеними для цих цілей дез�
інфектантами; при кашлі й чханні ре�
комендується прикривати ніс і рот од�
норазовими серветками і викидати їх
після використання в сміттєву урну,
після чого вимити руки або обробити
їх вологою серветкою. Не забувати
помити руки дітям, змалку привчати їх
до правил особистої гігієни; особливу
увагу звертати на харчування дітей до
року: давати дитині лише свіжі про�
дукти. Протягом першого року життя

дитина повинна отримувати грудне
молоко – це значно зменшує потрап�
ляння ентеровірусів у кишечник. Регу�
лярно мити й утримувати в чистоті
дитячі іграшки; користуватися індив�
ідуальним посудом; придбані на база�
рах чи у торговельній мережі овочі та
фрукти перед вживанням ретельно
промивати проточною водою;при во�
логому прибиранні помешкання вико�
ристовувати дезінфікуючі засоби, ча�
стіше провітрювати приміщення; пити
воду (водопровідну, з криниць) після
кип’ятіння – це страховка від багатьох
захворювань; збудники ентеровірус�
них інфекцій знаходяться в усіх водой�
мах без винятку, тому не можна купати�
ся в непроточних водоймах і фонтанах,
у місцях несанкціонованих пляжів, за�
ковтувати воду під час купання; не мож�
на пити воду з неперевірених джерел;
при споживанні напоїв у закладах гро�
мадського харчування, торговельних
точках чи з питних фонтанчиків вико�
ристовувати індивідуальний однора�
зовий стаканчик. При відсутності мож�
ливості придбання бутильованої води
можна використовувати охолоджену
кип’ячену воду.

Дотримання цих нескладних пра�
вил у побуті надійно захистить вас
від ентеровірусних інфекцій. Якщо ж
захворювання не вдалося уникнути,
то не потрібно займатися самоліку�
ванням. При появі перших симптомів
інфекційного захворювання по�
трібно негайно звернутися за ме�
дичною допомогою до лікаря.

Ігор КАПУСТЯН,
державний санітарний лікар
Дніпропетровського району.

ЗДОРОВ’Я

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААА № 694663 на
ім’я Пругло Валентини Григорівни, вважати недійсним.

Іній  – на гарний урожай хліба;
як на Миколу піде дощ, то вро@

жай на озимину;
морозняний день – на уроду

хліба й огородини.

Час для звернення громадян на особистий прийом керівників кому�
нальних підприємств місцевих рад. (Назва підприємства, ПІБ керівника/
дні особистого прийому керівника): КП ЖЕК�1 Ювілейної селищної ради;
Ніколенко А.П.– понеділок  з 8.00 до 12.00 год. та з 15.00 до 19.00 год.;
ЖКП Новоолександрівської сільської ради, Білоус В.В.– щоденно  з 8.00
до 12.00 год.; КП «Господар» Любимівської сільської ради, Федірко М.М.–
щоденно  з 9.00 до 10.00 год.; КП «Партнер» Новомиколаївської сільської
ради, Гриненко П.М.– вівторок, середа, четвер, субота  з 8.00 жо 12.00
год.; ЖКП «Комунальник» Чумаківської сільської ради, Попов В.А. – в
селі Чумаки в понеділок, вівторок та четвер  з 8.00 – до 9.00 год. за
адресою: вул. Меліоративна, 1 (контора ЖКП); в селі Зоря в середу  з
9.00 до 10.00 год. за адресою: вул. Леніна, 2 (приміщення бібліотеки); в
селі Маївка в п’ятницю з  9.00 до 10.00 год. за адресою:  вул. Київська,
49 (приміщення ФП); КП «Експлуатаційна технічна служба» Підгород�
ненської міської ради, Євграфов Д.А. – щоденно  з 9.00 до 10.00 год.

Аграрії Дніпропетровського району,
колеги та друзі, висловлюють щирі
співчуття Євгену Борисовичу Чернявсь�
кому, керівнику ТОВ «Агрікола�Україна»
з приводу смерті батька –

Бориса Андрійовича
ЧЕРНЯВСЬКОГО


