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Дніпровська зоря

Дорогі друзі! Вітаємо вас із професійним святом –
Днем працівників архівних установ!

Збираючи документальні матеріали, ви виконуєте важливу суспільно значущу
справу. Адже покликані берегти свідчення історичної пам’яті українського наро�
ду, єднати її нерозривним зв’язком із сьогоденням й майбуттям. Вашою само�
відданою працею примножуються духовні надбання рідного народу.

Переконані, що ви й надалі будете збагачувати кращі традиції своєї професії,
віддано та сумлінно служитимете обраній справі. Бажаємо вам міцного здоров’я,
щастя, добра й нових успіхів у творчому пошуку. Нехай злагода й достаток панують
у ваших родинах.

Шановні працівники та ветерани
органів внутрішніх справ! Вітаємо вас
із професійним святом – Днем міліції!

Захист життя, честі й гідності грома�
дян та інтересів держави від протиправ�
них посягань – завдання великої ваги,
які виконуєте ви, щоб у нашій державі
панували мир та спокій. Ваша служба
складна й небезпечна. Але мужність і
стійкість не менше необхідні, коли тре�
ба не поступитися совістю, залишитися
вірним закону.

Всім тим, хто вдень і вночі охороняє
наш спокій, тим, хто здатен захистити
й допомогти, не шкодуючи власного
життя, ми зичимо міцного здоров’я й
благополуччя в житті, в якому б було
більше приємних турбот, надійних
«тилів» у ваших сім’ях, здійснення всіх
заповітних мрій!

Шановні друзі!
Першим із новорічних свят, символом надії й віри в

майбутнє є День Святого Миколая – час здійснення
найфантастичніших мрій, добрих справ та задумів.
Ще в дитинстві ми з нетерпінням чекали приходу
цього свята.

Ми дбаємо, щоб у кожній сім’ї панували любов і
гармонія, примножувались слава та благополуччя дер�
жави. Для районної влади пріоритетний напрямок
роботи – турбота про дітей. Особлива увага – вихован�
цям Малого групового будиночку «Мій дім», дітям,
позбавленим батьківського піклування. На всіх нас
лягає висока відповідальність за їх добробут, дитин�
ство й майбутнє.

Нехай  це шановане українцями з давніх�давен свя�
то діти зустрінуть у радісній атмосфері. Щиро вітаємо
вас, шановні жителі району, з Днем Святого Миколая!
Бажаємо всім вам міцного здоров’я, невичерпної
енергії, й щоб у кожну оселю Святий Миколай приніс
щастя й добро, взаєморозуміння та злагоду.
Вадим КОБИЛЯЦЬКИЙ, голова райдержадміністрації.
Любов БІЛА, голова районної ради.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
24 грудня прийом виборців  буде проводити  народний

депутат України від Партії регіонів Віктор Володимирович
Бутківський.

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

Додаткову інформацію можете отримати за
телефоном.: 753�70�53.

Шановні колеги!
Щиро вітаю колектив управління

Пенсійного фонду України в Дніпро�
петровському районі з 23�ю річни�
цею з дня заснування Фонду.
Своєю щоденною наполегливою,
не завжди помітною працею, ви ро�
бите значний внесок у формування
ефективної, надійної системи дер�
жавного пенсійного забезпечення,
спрямованої на поліпшення життя
людей старшого віку.

Високе розуміння працівниками
свого професійного обов’язку,
відповідальність, сумлінність сьо�
годні виступають надійною запо�
рукою успішного практичного
втілення державних соціальних
програм.

Упевнена, що ваш високий про�
фесіоналізм, відповідальне став�
лення до справи, наполегливість
слугуватимуть реалізації намічених
завдань.

Щиро зичу вам міцного здоров’я,
доброго настрою, а успішна
діяльність нехай крокує поруч із
особистим щастям і родинним
благополуччям.

Віра ПІДОДВІРНА, начальник
управління ПФУ в  Дніпропет�
ровському районі.

Маленькі мешканці
Д н і п р о п е т р о в с ь к о г о
району! Щиро вітаю вас
та ваші родини з Днем
Святого Миколая!

Це свято любові й душев�
ної теплоти! У цей день
навіть дорослі починають
вірити у дива, а діти з нетер�
пінням чекають ранку, щоб
заглянути під подушку, або
в чарівний чобіток, адже так
приємно знайти в ньому по�
дарунки. Нехай це свято на�
повнить ваш будинок щас�
тям, теплотою й любов’ю, а
життя всієї української ма�
лечі зробить яскравим! Зі
святом вас!

Віктор БУТКІВСЬКИЙ,
народний депутат Украї�
ни від Партії регіонів.

Вітаємо з Днем
Святого Миколая!

День Святого Миколая відкриває
плеяду зимових свят. Чудотворець
відомий у світі  як добрий захисник та
покровитель усіх дітей.

Щороку в цей день навіть дорослі
вірять, що дива трапляються. Це свято
миру, любові та родинного затишку.

Бажаємо, щоб Святий Миколай
приніс добро та злагоду в кожну
сім’ю. Нехай ця зима буде радісною
та сповненою тільки приємних сюр�
призів!

Олександр ВІЛКУЛ, віце�
прем’єр�міністр України, голова
ДОО Партії регіонів.
Дмитро КОЛЄСНІКОВ, голова
Дніпропетровської облдержадмін�
істрації.
Євген УДОД, голова Дніпропет�
ровської обласної ради.

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

Україна й Росія мають гарні перс�
пективи для подальшого розвитку тор�
говельно�економічного співробітницт�
ва, відзначає Президент Віктор Януко�
вич. «Взаємодія між Україною і Росією
в торговельно�економічній сфері має
потужну базу й хороші перспективи для
подальшого розвитку» , � сказав Глава
держави після церемонії підписання ук�
раїнсько�російських документів у
Москві. За словами Президента, підпи�
саний План дій із врегулювання торго�
вельних обмежень у двосторонній
торгівлі має на меті не тільки віднов�
лення позитивної динаміки товарообі�
гу між країнами, а й її збільшення. Крім
того, Віктор Янукович зазначив, що Ук�
раїна й Росія визначили ряд завдань,
які в майбутньому допоможуть приско�
рити реалізацію інфраструктурних та
високотехнологічних проектів. За сло�
вами Глави держави, в першу чергу це
стосується сфер авіа� і суднобудуван�
ня, атомної енергетики, ракетно�кос�
мічного комплексу.«Йдеться, зокрема,
про завершення випробувань літака АН�
70 та прийняття рішення про спільне
серійне виробництво, а також про уз�
годження дій з організації фінансуван�
ня будівництва транспортного перехо�
ду через Керченську протоку», � сказав
Глава держави.

17 грудня в Дніпропетровську
відбувся масовий мітинг «Збережемо
Україну! Збережемо єдність!». Близько
8 тисяч жителів Дніпропетровщини, не�
байдужих до майбутнього України,
зібралися висловити підтримку Прези�
дентові України Вікторові Януковичу та
Уряду в продовженні курсу на євроін�
теграцію з жорстким дотриманням на�
ціональних інтересів країни. Учасники
мітингу прийняли резолюцію, в якій вис�
ловили свою підтримку політиці Прези�
дента України Віктора Януковича та
Уряду, спрямовану на продовження
стратегічного курсу на євроінтеграцію
виключно з урахуванням національних
інтересів країни.

Також учасники мітингу закликали
Уряд України відновити й динамічно на�
рощувати обсяги торговельно�еконо�
мічного співробітництва та промисло�
вої кооперації з Росією, країнами СНД
та іншими державами й регіонами.

Найвизначніші події  в медичній га�
лузі Дніпропетровщини за 2013 рік:
відкрито 15 нових  амбулаторій сімей�
ної медицини; відкрито 30 навчально�
практичних центрів із питань сімейної
медицини; 26 медиків отримали служ�
бове житло; у 16 разів збільшено
кількість аптек, де можна придбати ліки
для гіпертоніків зі знижками; у службу
швидкої меддопомоги Дніпропетров�
щини прийшли працювати 87 нових
медпрацівників; лікарі Дніпропетров�
щини долають гострі інфаркти безпо�
середньо у каретах «швидкої»: у 2013
році врятовано 226 життів; відкрито
після реконструкції обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом;
завершено будівництво сучасного рад�
іологічного корпусу онкологічного дис�
пансеру; відкрито сучасну лаборато�
рію з контролю якості ліків; розпочато
будівництво неонатального корпусу.

19 грудня, у День Святого Мико�
лая, між будівлями облдержадмініст�
рації та облради відбулось відкриття
головної новорічної ялинки Дніпропет�
ровщини,  а поряд у сквері – казкового
містечка. Відкриття hi�tech  ялинки суп�
роводжуватиметься барвистим феєр�
верком, а гостей тут вітатимуть Дід
Мороз, Снігуронька та інші казкові пер�
сонажі. Починаючи з 19 грудня, щодня
аж до 19 січня біля ялинки будуть про�
водитися найрізноманітніші ігрові про�
грами, виступи творчих колективів та
традиційний ярмарок з солодкою вип�
ічкою й гарячими напоями.

ІНТЕРНЕТ�НОВИНИ

У рамках проведення єдиного Дня
інформування у приміщенні райдер�
жадміністрації відбувся «круглий
стіл» за темами: «Україна на шляху до
європейської інтеграції» та «Всеук�
раїнський тиждень права». Допові�
дав перший заступник голови рай�
держадміністрації Роман Пруденко,
який розказав присутнім про основні
моменти з даних питань, детально
розповів про Декларацію ООН з прав
людини та про проведення Всеук�
раїнського тижня права.

Всеукраїнський тиждень права
2013 року став гідним продовжува�
чем традиції проведення цього за�
ходу, � сказав він, � так, зокрема в
рамках Всеукраїнського тижня пра�
ва відбулися науково�практичні кон�
ференції, зустрічі за круглим столом,
дискусії, присвячені проблематиці
прав людини, за участю представ�
ників органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування,
громадських організацій, політичних
партій, народних депутатів України,
діячів науки і культури.

Треба наголосити, що Україна при�
єдналася до всіх основоположних
міжнародних документів у сфері прав
людини. Як сторона згаданих міжна�
родних договорів, наша держава має
надавати періодичні доповіді про їх
виконання до відповідних Комітетів
ООН. У цих доповідях окреслюються

ЄДИНИЙ  ДЕНЬ  ІНФОРМУВАННЯ

існуючі основні положення політики
держави, заходи, що приймаються
на їх впровадження (в тому числі, на
законодавчому рівні), інформація
про виконання рекомендацій відпо�
відних Комітетів ООН, визначених у
заключних висновках до кожної пер�
іодичної доповіді України, статис�
тичні відомості тощо.

На даний час Україна є членом та�
ких комітетів ООН: Комітету з прав
людини, Комітету з економічних, соц�
іальних та культурних прав, Комітету
з ліквідації расової дискримінації,
Комітету з ліквідації дискримінації
щодо жінок, Комітету проти тортур,
Комітету з прав дитини. Міністер�
ство юстиції безпосередньо є відпо�

відальним за співробітництво з Ко�
мітетом з прав людини та Комітетом
проти тортур.

Сьогодні Конституція України –
основний Закон нашої держави увіб�
рала фундаментальні положення Дек�
ларації, зокрема – про верховенство
прав людини, рівність і непорушність
прав, права людини на свободу і осо�
бисту недоторканість, на достатній
рівень життя тощо.

(Вл.інф.)
На фото Наталії Яківець: перший

заступник голови Роман Пруден�
ко, заступник голови Микола Ше�
ремет, керівник апарату Тетяна
Сараб’єва та учасники круглого
столу.

Н а ш  і н д е к с :  6 1 7 0 7Н а ш  і н д е к с :  6 1 7 0 7Н а ш  і н д е к с :  6 1 7 0 7Н а ш  і н д е к с :  6 1 7 0 7Н а ш  і н д е к с :  6 1 7 0 7
Вартість: на місяць – 6,38 грн;

на 3 місяці – 19,14 грн;
на 6 місяців – 38,28 грн;

на рік – 76,56 грн.
Без  поштових  послуг.

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ – 2014

Шановні енергетики!
Щиро вітаємо вас із професійним

святом – Днем енергетика!
Невтомною працею, талантом і наснагою

кількох поколінь створено розвинутий, по�
тужний енергетичний комплекс. Введення в
експлуатацію нових енергетичних потужно�
стей, впровадження енергозберігаючих та
екологічно безпечних енергосистем пере�
конливо свідчать про високий потенціал
енергетичної галузі.

Символічно що саме взимку, коли всі
особливо потребують затишку в домівках,
служителі енергії, вершителі світла і теп�
ла відзначають своє свято.

Бажаємо всім працівникам енергетич�
ної галузі безаварійної роботи, впевне�
ності у завтрашньому дні, міцного здоро�
в’я, добра, успіхів та благополуччя вам та
вашим сім’ям.



КОЛЕГІЯ

220 грудня 2013 року № 50 (7818)

«Дніпровська зоря» ТИЖДЕНЬ

Днями в селищі Ювілейне, в районному Будинку
культури, відбулися урочистості з нагоди Дня вша�
нування учасників  ліквідації наслідків аварії на Чор�
нобильській АЕС. У за�
тишній актовій залі
зібралися керівники
району, помічники на�
родного депутата від
Партії регіонів Віктора
Бутківського, ліквіда�
тори аварії на ЧАЕС,
школярі та небайдужі
мешканці району.

Саме 14 грудня 1986
року увінчує закінчен�
ня будівництва сарко�
фагу над 4 зруйнова�
ним енергоблоком на
Чорнобильській АЕС.
Тому Україна в цей день вшановує героїв�ліквіда�
торів, мужніх чоловіків, які ризикуючи своїм жит�
тям підборкували атомну стихію.

Зі словами безмежної вдячності та поваги до
героїв Чорнобиля звернувся голова  райдержад�
міністрації Вадим Кобиляцький, побажав міцно�
го здоров’я, миру та сімейного затишку. За осо�
бисту мужність, виявлену під час ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, активну життєву
позицію й вагомий внесок у розвиток чорно�
бильського руху, а також з нагоди Дня вшанування

учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС,
грамоту Дніпропетровської районної державної
адміністрації отримали Володимир Роговий та

Михайло Муха.
Любов Біла, голова райради також

звернулася до присутніх ліквідаторів:
«Шановні учасники наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, ми низько вкло�
няємося вам за врятоване життя на
всій планеті». Грамотою голови
Дніпропетровської районної
ради з нагоди Дня вшануван�
ня ліквідаторів на Чорно�
бильській АЕС були нагород�
жені Олександр Ковальчук,
Микола Грузін та Леонід Зо�
лотухін.

Також до шановних ліквіда�
торів зі словами вдячності за

подвиг звернулися помічники народно�
го депутата України від Партії регіонів
Віктора Бутківського Микола Бухтіяров
та Галина Огороднікова. За заслуги в
службі першого ступеня головного уп�
равління державної служби надзвичай�
них ситуацій України у Дніпропетровській області,
а також з нагоди Дня вшанування учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Нагруд�
ним Знаком були нагороджені: Володимир Рого�
вий,Євген Скалозуб, Олександр Ковальчук, Віктор

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ
Відповідно до плану основних заходів нещо�

давно відбулося засідання колегії райдержад�
міністрації під головуванням Вадима Кобиляць�
кого. На розгляд виносилися питання: про стан
розвитку галузі тваринництва в господарствах
району; про погодження проекту програми соц�
іально�економічного та культурного розвитку
Дніпропетровського району на 2014 рік; про
погодження проекту районної програми інфор�
матизації «Електронна Дніпропетровщина» на
2014 – 2016 роки; про підсумки роботи управл�

іння Пенсійного фонду України в Дніпропет�
ровському районі щодо реалізації державної
політики у сфері пенсійного забезпечення за
2013 рік.

З першого питання доповіла Тетяна Ткач,
начальник управління агропромислового роз�
витку райдержадміністрації, зазначивши що у
виконанні програми розвитку галузі тварин�
ництва району беруть участь 15 агроформу�
вань усіх форм власності та особисті госпо�
дарства населення. У тваринництві за 2013 рік
слід відзначити позитивну тенденцію в молоч�
ному скотарстві. Насамперед, це зростання
виробництва молока та збільшення поголів’я
великої рогатої худоби й корів. Динаміка роз�
витку тваринництва за останні три роки пока�
зує, що поголів’я великої рогатої худоби збільши�
лось на 1582 голови або 25%, в тому числі корів
– 1012 голів або 38 %. Виробництво молока
зросло на 8,7 тис. тонн або 75%. Всього за 11
місяців вироблено молока 20,2 тис. тонн. На
сьогодні поголів’я великої рогатої худоби скла�
дає 7,8 тис. голів, в тому числі корів – 3,6 тис.
голів. У свинарстві за останні 8 років поголів’я
свиней у районі збільшилося майже в чотири
рази. Такі прогресивно�інноваційні свинокомп�
лекси, як ТОВ «Деміс�Агро», ПП «Сігма», ТОВ АФ
«Дзержинець» сприяють утриманню поголів’я
свиней до 60 тис. голів в рік, що дає можливість
виробляти м’яса майже 9 тис. тонн у рік. У рей�
тингу районів по виробництву валової продукції
тваринництва сільгосппідприємствами Дніпро�

петровської області Дніпропетровський район
займає лідируючі позиції. Темпи зростання ви�
робництва валової продукції тваринництва
тільки за 1 рік зросло більше як на 10%.

Птахівництво – єдиний напрямок тваринниць�
кої галузі, який вже сьогодні вийшов на рубежі
пост радянського виробництва яєць. У 2013
році очікуване поголів’я птиці майже 1150 тис
голів, а очікуване виробництво яєць майже 204
000 тис штук.

Про погодження проекту програми соціаль�

но�економічного та культурного розвитку
Дніпропетровського району на 2014 рік та про
погодження проекту районної програми інфор�
матизації «Електронна Дніпропетровщина» на
2014 – 2016 роки  звітувала Оксана Соколовсь�
ка, начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.

З четвертого питання виступила Віра Підодв�
ірна, начальник Дніпропетровського районного
управління Пенсійного фонду України, яка на�
голосила, що  добігає кінця 2013 рік, рік коли
Пенсійний фонд працював в надзвичайно
складних умовах, які потребували великих зу�
силь, як від усіх структурних підрозділів, так і
від кожного працівника управління. Насампе�
ред, зусилля були направлені на забезпечен�
ня своєчасної виплати пенсій та допомог пен�
сіонерам району. Кожен із 22109 пенсіонерів
району отримав виплати за графіком та в по�
вному обсязі. За 2013 рік буде виплачено 366,3
млн грн, що на 26,7 млн грн більше, ніж у 2012
році. Для фінансування пенсій та допомог за 9
місяців надійшло 379,3 млн грн єдиного внеску,
що на 59,1 млн грн більше, ніж за відповідний
період минулого року. Тільки на грудень місяць
для виплати пенсій необхідно 31,1 млн грн.

Планові показники по надходженню власних
коштів за 9 місяців виконано на 102,7%. Очіку�
вані надходження становили 317,4 млн грн, фак�
тично надійшло 326,1 млн грн. Самозабезпе�
чення власними коштами склало 119,5%.

(Вл.інф.)

Цапурда, Михайло Сабадирь, Віталій
В’юнов, Володимир Булах.

Грамотою голови районної органі�
зації інвалідів «Союз Чорнобиль Ук�
раїни» за активну громадську пози�
цію, сердечне відношення до чорно�
бильців, гуманність і милосердя Во�
лодимиром Роговим, головою цієї
організації були нагороджені: Алла
Сафронова, Марина Полупанова,
Світлана Лазаренко.

Світлу пам’ять учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС, чиє
життя стало подвигом в ім’я майбут�
нього всього людства, які не дожили
до наших  днів, кого забрав смерто�
носний атом, присутні у залі вшанува�
ли гіркою й трагічною хвилиною мов�
чання під зворушливу мелодію «Чор�
нобильського гімну».

Мужнім ліквідаторам та гостям у залі
свої  виступи дарували: Тетяна Пер�
мякова з піснею «Боже, Україну збе�
режи»; народний ансамбль «Чорноб�
ривці» (художній керівник заслужений
працівник культури України Микола

Чирва)  з  піснями «Герої Чорнобиля», «Нічка ціка�
вая», «За нами мир»,  «Вересневий мотив»; Петро
Ціхач з піснею «Яворина». А танцювальний колек�
тив «Восторг» (художній керівник Вікторія Єрем�
єєва), в знак вдячності за подвиг в ім’я життя,
присвятив героям�ліквідаторам свій дебютний
енергійний танок «Милашки�неваляшки».

Завершенням заходу стала церемонія покла�
дання квітів до підніжжя пам’ятного знаку героям
Чорнобиля.

Чорнобиль... Тепер це слово знає весь світ.
Чорнобиль – це мука й трагедія, це безсмертний
подвиг, це пам’ять, це наш нестерпний біль...

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне.
 Фото автора.

ВІДВАГА  БЕЗСМЕРТНА

ЇХ ПОДВИГ УРЯТУВАВ УВЕСЬ СВІТ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ФОРМУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО

РЕЗЕРВУ «НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ»
Комплекс заходів із формування Президентського кадрово�

го резерву «Нова еліта нації» передбачає обов’язковість про�
фесійного розвитку його членів із метою підвищення рівня
професійної компетентності, вдосконалення професійних, осо�
бистих якостей та потенційних можливостей кожного учасника
для подальшого планування кар’єри.

Навчання спрямоване на засвоєння знань про особливості
модернізації державного управління та шляхи реалізації сис�
темних реформ в Україні, а також вироблення умінь та навичок,
які складають основу професійної компетентності керівників�
лідерів та є необхідними для забезпечення реалізації єдиної
держаної політики в державному органі або його апараті.

Реалізація цих завдань у 2013 році здійснюється відповідно до
Переліку заходів, затвердженого наказом Нацдержслужби України
від 14 січня 2013 року № 5, який включає 2 навчальні сесії, навчання
в дистанційному режимі, самостійну роботу, літню тренінгову шко�
лу, стажування в органах влади та за кордоном, участь у конферен�
ціях, круглих столах, семінарах тощо. Заходи з навчання прово�
дяться Національною академією державного управління при Пре�
зидентові України та її регіональними інститутами відповідно до
Комплексної програми професійного розвитку осіб, зарахованих
до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕ�

ВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
На сьогодні докорінних змін зазнала система професійного

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування. Модернізація цієї системи дозволила в 2012
році збільшити на 9 % порівняно з попереднім роком кількість
державних службовців та посадових осіб місцевого самовряду�
вання, які підвищили рівень професійної компетентності
(71051), удосконалити нормативно�правову базу, посилити
спроможність навчальних закладів в організації підвищення
кваліфікації на більш високому професійному рівні.

Започатковано нові напрями підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які вра�
ховують пріоритети державної політики з питань взаємодії з гро�
мадськістю, доступу до публічної інформації, розвитку місцевого
самоврядування, впровадження інформаційних технологій, за�
безпечення гендерної рівності тощо.

Нацдержслужба України розробила План заходів на період до
2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, який зат�
верджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18
липня 2012 року № 480�р.
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«Дніпровська зоря»

До професійного свята – Дня міліції, я хочу роз�
повісти про династію міліціонерів, яку заснував
Віктор Трохимович Костенко.

Почав він службу після армії з липня 1977 року
на посаді міліціонера патрульно�постової служ�
би Дніпропетровського райвідділу міліції. Гра�
мотний, досвідчений він все вище й вище
піднімався службовими сходинками. За 18 років
роботи в райвідділі Костенко В.Т. пройшов шлях
від старшини міліції – міліціонера до підполков�
ника міліції – заступника начальника – началь�
ника міліції громадської безпеки Дніпропет�
ровського райвідділу.

Міліцейську службу Віктор Трохимович закінчив
на посаді начальника відділу адміністративної
служби УМВС України на Придніпровській заліз�
ниці, з листопада 1999 року знаходиться на пенсії.

Почату нелегку міліцейську роботу батька про�
довжили два сини, Віталій та Олександр. Після
закінчення середньої школи старший син Віталій,
а через рік і молодший син Олександр вступили
до Харківського університету МВС України, після
закінчення якого старший за направленням роз�
почав роботу оперативного уповноваженого
відділу по боротьбі з економічною злочинністю
УМВС України на Придніпровській залізниці, а
молодший оперуповноваженим відділу по бо�
ротьбі з економічними злочинами Павлоградсь�
кого міського відділу міліції.

На сьогоднішній день підполковник міліції
Віталій Костенко працює на посаді старшого опе�
ративного уповноваженого в особливо важли�
вих справах управління внутрішньої безпеки
Дніпропетровської області. Дружина Віталія Оле�
на Юріївна – майор міліції, працює на посаді
старшого оперуповноваженого сектору кримі�
нальної міліції в справах неповнолітніх Управлін�
ня МВС України на Придніпровській залізниці.

Сьогодні Олександр Костенко – майор міліції,
працює на посаді інспектора дозвільної систе�
ми Дніпропетровського РВ ГУМВС України у
Дніпропетровській області, де свою міліцейсь�
ку службу розпочинав батько Віктор Трохимо�
вич. Але де б не працювали, й які б не займали
посади сини,  вони завжди залишаються вірни�
ми науці свого  батька, який навчав їх бути чес�
ними, працелюбними, поважати старших, бути
порядними й людяними в найскладніших ситу�
аціях. І пояснив, що найвищою оцінкою роботи
міліціонера є довіра людей.

На даний час підполковник міліції, поважна лю�
дина в м. Підгородному, Віктор Трохимович
більше шести років працює в Підгородненській
міській раді. На сьогодні займає посаду керуючо�
го справами (секретаря) виконкому. Але без
підтримки дружини – берегині сімейного вогни�
ща Тетяни Юхимівни мабуть і не було б таких до�
сягнень у Віктора Трохимовича й у їхніх синів,
Віталічка і Сашуні, як з любов’ю лагідно називає
своїх красенів�соколів мама.

Тож прийміть, шановна родина Костенків, з на�
годи свята – Дня міліції – найщиріші вітання й
побажання всіляких гараздів у житті.

Вікторія ЧЕРЕДНІЧЕНКО,
директор Підгородненського музею.

ДО ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА – ДНЯ МІЛІЦІЇ

МІЛІЦЕЙСЬКА ДИНАСТІЯМІЛІЦЕЙСЬКА ДИНАСТІЯМІЛІЦЕЙСЬКА ДИНАСТІЯМІЛІЦЕЙСЬКА ДИНАСТІЯМІЛІЦЕЙСЬКА ДИНАСТІЯ

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

Дніпропетровська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропет�
ровській області повідомляє, що згідно п.286.2 ст.286
Податкового кодексу України платники плати за землю
(крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму по�
датку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого
поточного року подають відповідному контролюючому
органу за місцезнаходженням земельної ділянки подат�
кову декларацію на поточний рік за формою, встановле�
ною у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу. При
поданні першої декларації (фактичного початку діяль�
ності як платника плати за землю) разом з нею подається
довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі
затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

У 2012�2013 роках проведено нормативну грошову
оцінку земельних ділянок, розташованих у межах насе�
лених пунктів Дніпропетровського району, технічна до�
кументація з проведеної оцінки затверджена відповід�
ними рішеннями органів місцевого самоврядування,
які оприлюднені у відповідності до законодавства.

На підставі викладеного, платникам плати за землю
при подачі декларацій по платі за землю на 2014 рік
необхідно подати і довідку (витяг) про розмір норма�
тивної грошової оцінки земельних ділянок, що викори�
стовуються ними. Відповідно до ст.23 Закону України
«Про оцінку земель» від 11.12.2003р. № 1378�IV витяг із
технічної документації про нормативну грошову оцінку
окремої земельної ділянки видається відповідним ор�
ганом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

У вівторок на оперативній
нараді при голові райдер�
жадміністрації була заслуха�
на доповідь  заступника го�
лови райдержадміністрації
Миколи Шеремета.

На території Дніпропет�
ровського району проживає
15 046 дітей віком від 0 до 18
років. На первинному обліку
в службі в справах дітей
Дніпропетровської райдер�
жадміністрації перебуває 186
дітей�сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з них:
69 дітей�сиріт; 117 дітей, позбав�
лених батьківського піклування.

У службі в справах дітей Дніпро�
петровської райдержадмініст�
рації ведеться облік нерухомого
майна дітей�сиріт та дітей, поз�
бавлених батьківського піклуван�
ня, станом на 16 грудня 2013 року:
мають житло – 6 дітей;  мають
право користування – 99 дітей;

ОПЕРАТИВНА НАРАДА

17 грудня  відбулося  засідання комісії з питань
підведення підсумків та визначення переможців рай�
онного конкурсу проектів та програм розвитку  місце�
вого самоврядування району, яке провела голова
районної ради Любов Біла.

Любов Олексіївна у вступному слові, зокрема,
зазначила: «Починаючи з 2008 року, на виконання
районної Програми розвитку місцевого самовря�
дування проводиться районний конкурс проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування.
Метою конкурсу є відбір проектів і програм розвит�
ку місцевого самоврядування, спрямованих на ви�
рішення актуальних проблем територіальної гро�
мади. Учасниками кон�
курсу є органи місцевого
самоврядування.  Основ�
не завдання конкурсу –
співпраця органів місце�
вого самоврядування з
суб’єктами підприєм�
ницької діяльності, гро�
мадськими організація�
ми у розробленні та реал�
ізації проектів і програм
розвитку місцевого само�
врядування.

У цьому році на конкурс
свої проекти подали 5
місцевих рад – це: Підго�
родненська міська, Балі�
вська, Чумаківська, Сурсь�
ко�Литовська та Парти�
занська сільські ради. З
поданих проектів 2 – соціального напрямку, 2 – з
напрямку енергозбереження і 1 – з розвитку туриз�
му. Проекти поділяються на 3 категорії, в залежності
від кількості населення в територіальній громаді».

Учасники конкурсу презентували свої напрацю�
вання і доводили зацікавленість територіальних
громад до реалізації проектів спільно з владою. В
першій категорії були представлені проекти Балі�
вської та Партизанської сільських рад.

Виконуюча обов’язки Партизанського сільського
голови Лариса Мала презентувала проект на тему
«Крок до кращого життя громади через впровад�
ження енергозберігаючих технологій у дитячому
садку». Мета проекту – заміна старих вікон у дитячо�
му садку на герметичні за енергозберігаючими тех�
нологіями для забезпечення відповідного темпе�
ратурного режиму, високоестетичного оформлен�
ня приміщень дошкільного закладу, створення ком�
форту і затишку у спальнях та групових кімнатах.

Секретар та заступник голови Балівської сільської
ради Світлана Трикоз та Лариса Пилипенко пре�
зентували проект під назвою «Розвиток культур�
ного туризму – перспективний напрямок у справі
збереження культурної спадщини України». Цей
проект є продовженням проекту – переможця
Всеукраїнського конкурсу проектів і програм роз�
витку місцевого самоврядування у 2013 році. Його
мета – продовжити облаштування майдану, на
якому вже встановлено дитячий та спортивний
майданчики, а також силами мешканців села буде
побудовано сцену та встановлено «грибочки» і
бесідки, розмальовані в петриківському стилі
спільно з вихованцями шкільного гуртка під кер�
івництвом майстра петриківського розпису Ва�
лентини Міленко.

У другій категорії учасників були представлені про�
екти Чумаківської та Сурсько�Литовської сільських

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ

ПІДСУМКИ  РАЙОННОГО  КОНКУРСУ

рад. Чумаківською територіальною громадою виг�
рано вже 11 проектів, які подавалися на конкурси
всіх рівнів, завдяки чому залучено понад 1 мільйон
гривень додаткових коштів на розвиток громади.

Проект на тему «Інноваційний механізм застосу�
вання енергозберігаючих заходів у Зорянському
сільському будинку культури» презентувала Чумакі�
вський сільський голова Валентина Стець. Цей про�
ект разом із проектом, поданим цього року на облас�
ний конкурс проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування, передбачає реконструкцію будівлі
й відновлення діяльності осередку культури в с.Зоря,
а разом з цим у громади з`явиться реальна мож�

ливість перейти до наступного етапу створення су�
часного Центру на базі Зорянського Будинку культу�
ри, який не має аналогів в районі та області.

Вперше на конкурс проектів та програм був пода�
ний проект Сурсько�Литовською територіальною
громадою, який презентував заступник сільського
голови Костянтин Десятерик. Проект має назву «Об�
лаштування дитячого майданчика з площадкою
тихого відпочинку» і передбачає створення біля
сільського Будинку культури чудового місця для
родинного відпочинку мешканців села.

Найсучаснішим із поданих проектів, на думку членів
конкурсної комісії, було визнано проект Підгород�
ненської міської ради на тему «Активна громада –
ефективна влада», який передбачає створення в
м.Підгородному веб�порталу. Це дасть можливість
за допомогою інноваційних методів налагодити
трьохсторонній діалог між місцевою владою, гро�
мадою та бізнесом, а також залучити громадян до
сфери громадської журналістики. Проект презен�
тував активіст Підгородненської міської громади
Віталій Моргун.

Після завершення презентації члени конкурсної
комісії одноголосно визнали всі проекти, подані на
конкурс, переможцями.

Без перебільшення, історія успіху громади зале�
жить від наявності енергійних, активних і небайду�
жих людей, які, як показав конкурс, є сьогодні в
Підгородненській міській, Балівській, Чумаківській,
Сурсько�Литовській та Партизанській сільських ра�
дах. Сподіваємось, що наступного року всі 17 місце�
вих рад подадуть проекти на районний конкурс і від
цього виграє кожен мешканець районної територ�
іальної громади!

Лариса НЕВЕСЕЛА,
заступник керуючої справами – начальник відділу
організаційно�кадрової роботи районної ради.

РЕАЛІЗАЦІЯ У РЕГІОНІ ЗАВДАНЬ,
ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
поставлені на
к в а р т и р н и й
облік – 39
дітей;  не ма�
ють житла та
не можуть
бути постав�
лені на квар�
тирний облік
за віком – 42.

На території району функціо�
нує 4 дитячих будинки сімейного
типу, в яких проживає та вихо�
вується 34 дитини, 4 прийомних
сім’ї, в яких проживають та вихо�
вуються 5 дітей.

У державних закладах вихову�
ються 18 дітей, які перебувають
на первинному обліку в службі в
справах дітей Дніпропетровсь�
кої райдержадміністрації.

Основними причинами пере�
бування дітей у державних закла�

дах є: діти старшого віку (15�18
років), громадяни хочуть брати в
сім’ю дітей   максимум до 10
років;  діти з психічними та фізич�
ними вадами здоров’я.

Протягом 2013 року службою
в справах дітей Дніпропетровсь�
кої райдержадміністрації по�
ставлено на первинний облік 24
дитини, з них: станом на 15 груд�
ня 2013 року до сімейних форм
виховання влаштовано 38 дітей:
22 під опіку; 2 в прийомні сім’ї;
14 вихованців комунального зак�
ладу «Дніпропетровський район�
ний дитячий будинок» «Сім’я»
влаштовано до сімейних форм
виховання (до малого групово�
го будиночка).

У період із 1 січня 2013 року по
теперішній час на території
Дніпропетровського району
створено 3 прийомні сім’ї.

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЗНАЧНО ЗРОСЛИ НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Наближаються Новорічні свята й фахівці Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області почи�

нають підводити підсумки річної роботи органів Міндоходів Дніпропетровщини. Як розповів начальник ГУ
Міндоходів у Дніпропетровській області Вадим Куслій, з початку 2013 року до бюджетів всіх рівнів органами
Міндоходів Дніпропетровської області направлено більше 19 мільярдів 714 мільйонів гривень, із яких більше 7
мільярдів 860 мільйонів гривень – митні платежі, а більше 11 мільярдів 930 мільйонів гривень – податки та збори.

До місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло більше 7 мільярдів 780 мільйонів гривень, при цьому майже 4
мільярди 563 мільйони гривень склали надходження по податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні з аналогічним
періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб у 2013 році зросли на 188 мільйонів гривень,
або на 4,3 відсотки.                Прес�служба Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.
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«Дніпровська зоря» СУСПІЛЬСТВО

Дільничні інспектори Дніпропетровського районного відділу міліції постійно співпра�
цюють із навчальними закладами міста Підгородне, проводячи з учнями різні проф�
ілактичні заходи, котрі присвячуються профілактиці злочинності серед неповнолітніх,
зокрема, протидії такому негативному явищу, як вживання алкогольних напоїв, куріння
та наркоманії.

Днями, напередодні
Дня прав людини, до
нашої школи завітав
ДІМ, лейтенант Костян�
тин Воронюк, який
провів виховну бесіду
щодо паління в заборо�
нених місцях. Крім того,
школярам розповіли,
що будь�яке невиконан�
ня, не тільки моральних, але й правових норм Закону про належну поведінку – є
правопорушенням, та ознайомили дітей із кримінальною та адміністративною відпо�
відальністю, яка передбачається  за скоєння правопорушень згідно вимог чинного
законодавства. В ході подальшої бесіди лейтенант міліції розповів учням про відпов�
ідальність за скоєння злочинів та правопорушень, згубну шкоду на організм підлітка
куріння та вживання алкоголю. Зокрема детально зупинився на статті 178 КУпАП, яка
передбачає покарання за розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у
заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді.

Учнів зацікавила дана інформація – вони ставили запитання й наводили різні  життєві
приклади, щоб більш досконало дізнатися про наслідки таких правопорушень. Після завер�
шення виступу всі присутні учні та вчителі висловили бажання й надалі співпрацювати та
зустрічатися з працівниками міліції для того, щоб удосконалювати свої знання з правової
дисципліни, а також, можливості отримати допомогу в вирішені актуальних питань.

Марина НЕСТЕРУК, педагог�організатор Підгородненської СЗШ�4.

У приміщенні Сурсько�Литовської се�
редньої школи в рамках проведення тиж�
ня правових знань пройшла зустріч уч�
нівського колективу з представниками
правоохоронних органів та районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді. За основну тему бесіди було
взято питання правової відповідаль�
ності неповнолітніх за правопорушення.

Перед аудиторією виступив старший
дільничний інспектор
міліції Дніпропетровсь�
кого РВ майор міліції
Сергій Іовлев. Особливу
увагу інспектор міліції
приділив  цивільній та адміністративній відповідальності, а саме,
відповідальність за паління в громадських місцях, вживання ал�
коголю, крадіжки, пошкодження майна, порушення порядку пе�
ребування дітей у закладах сфери розваг та громадського хар�
чування, тощо.

Соціальні працівники надали дітям поради  як себе вести у
випадку, коли ти став свідком правопорушення, які можуть бути
примусові засоби виховного порядку. Далі фахівці із соціальної
роботи роздали кожному із присутніх буклет з матеріалом про
відповідальність неповнолітніх перед законом.

Наприкінці зустрічі учні мали змогу задати майору міліції, соц�
іальним працівникам питання, які були для них найбільш акту�
альні на даний момент. Маємо велику надію, що проведена
бесіда не промайне безслідно, а надасть результати із покра�
щення правової культури дітей.

Надія КОВАЛЬЧУК, провідний спеціаліст відділу соц�
іальної роботи Дніпропетровського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

СОЦІАЛЬНА  АКЦІЯПУСТОЩІ  ТА  КРИМІНАЛЬНА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

БЕСІДА З УЧНЯМИ

Незабаром до нас завітають  найяскравіші  ново�
річно�різдвяні свята. А ось до «Народного  мемор�
іально�художнього музею Ф.П.Решетникова»   в  селі

Сурсько�Литовське уже
завітала  різнокольорова
веселка учнівських  робіт
церковно�приходської
дитячої художньої школи.
Експозиція «З Новим ро�
ком та Різдвом Христо�
вим!» дуже святкова й
радісна. Діти віком від
шести до тринадцяти
років дають нам мож�
ливість поглянути  на  світ,
в  якому  ми  живемо,  їхніми
очима. В цих картинах
реальність і казка, найза�
повітніші сподівання й
віра, добро та любов, кра�

са та гармонія. Тому й кольорова гама цих дитячих
шедеврів яскрава й тепла. Виставку відкриває  ро�
бота Алли Дорди «Ангел» (2012, 13  років). Цей

прекрасний ангел ніби
сповіщає всіх про  набли�
ження свят, про  здійснен�
ня мрій  і  бажань.  Радісно
сприймають  цю  звістку в
зимовому лісі  серед  при�
крашених  ялинок  звірі  й
«Сніговички»  Насті Лісни�
чої (2012, 6 років). А  ще
юні  художники Амалія Му�
зиченко (9 років), Сергій�

ко Лисичкин (10 років), Христина Онушко (10 років)
та Женя Єжова (10 років) чекають на Святого Мико�
лая й зобразили його кожен по�своєму. Навіть «Снігу�
роньки» тут  різні.  У Христини Онушко (9  років) –  це
яскрава святкова  красуня.  А у Гаврилюк Уляни (12
років) – ніжна, тендітна,
добра й привітна. Компо�
зиційною завершеністю
вирізняється  робота Уля�
ни Гаврилюк «Різдво»
(2012,  12  років).  Христос
народився – і  радіють зем�
ля і небо, люди й ангели,
звірі й птахи… Хочеться
побажати  дітям, щоб вони
не  втратили  віру в добро  й
справедливість,  щоб  їхня
душевна  щедрість була  не�
вичерпною,  а  талант зро�
став і вдосконалювався.

Запрошуємо  всіх  бажаючих  на  виставку.  А  ще
в музеї до свята Святого Миколая розпочинає
роботу «Шоколадна майстерня», в якій  відвіду$
вачі зможуть пригоститися власноруч розмальо$
ваними шоколадом смаколиками.

Олена МЕЛЬКОВСЬКА,  завідуюча  музею.

РІЗДВЯНІ  ВІЗЕРУНКИ

НА  СВЯТО  ДО  МУЗЕЮНА  СВЯТО  ДО  МУЗЕЮНА  СВЯТО  ДО  МУЗЕЮНА  СВЯТО  ДО  МУЗЕЮНА  СВЯТО  ДО  МУЗЕЮ
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Девіз Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у 2013 році – «Досягнення
нульової відмітки: нуль нових ВІЛ�інфекцій, нуль дискримінації, нуль смер�

тей внаслідок СНІДу». За даними ЮНЕЙДС у світі мешкає понад 34 млн людей, які  живуть з ВІЛ,
антиретровірусну терапію отримує 8 млн людей, які живуть з ВІЛ.

СНІД – це абревіатура, яка розшифровується таким чином: синдром набутого імунодефіци�
ту. Синдром – це низка ознак і симптомів, що відрізняють окремі захво�
рювання й стани; набутий – себто не вроджений, а отриманий упро�
довж життя (хоча відомо, що в окремих випадках імунодефіцит може
бути й вродженим – у разі передачі інфекції від ВІЛ�позитивної матері
її дитині під час вагітності або пологів). Ще одна абревіатура – ВІЛ – означає вірус імунодеф�
іциту людини (це дрібний мікроорганізм). Імунодефіцит – стан організму, коли захисна (імун�
на) система зруйнована настільки, що не в змозі боротись із захворюваннями. На даний мо�
мент встановлені й науково доведені шляхи передачі ВІЛ�інфекції. Їх тільки три: статевий,
через кров, від матері до дитини. Слід також уникати користування спільними зубними щітками
й бритвами, хоча ризик зараження таким шляхом мінімальний. Зараження ВІЛ при перели�
ванні донорської крові маловірогідне внаслідок обов’язкової перевірки донорів на наявність
антитіл до ВІЛ.

 ВІЛ не передається повітряно�крапельним шляхом і при побутових контактах. Абсолютно

безпечно обіймати людину, хвору на СНІД, користуватися її одягом, проживати з нею в одному
будинку або квартирі, танцювати з нею, їсти з одного посуду, користуватися загальним туале�
том, плавати в одному басейні, їздити в переповненому транспорті, доглядати за нею або
надавати медичну допомогу з дотриманням усіх заходів безпеки, займатися спортом в одній
залі. Вважається, що при поцілунку небезпеки зараження ВІЛ не існує. Стосовно слини, то вона

не містить вірусу в достатній для зараження кількості, теоретично її
потрібно близько 4�х літрів, щоб інфікування стало можливим. Комахи
також не можуть переносити ВІЛ. Для того, щоб уберегти себе від
зараження, необхідно вести здоровий спосіб життя, уникати випадко�

вих статевих зв’язків, «незахищеного» сексу, не вживати наркотики.
У комунальному закладі «Дніпропетровська центральна районна лікарня» Дніпропетровсь�

кої обласної ради» працює кабінет «Довіра», де кожен охочий може пройти безкоштовне
обстеження, отримати кваліфіковану консультацію з питань стосовно ВІЛ�інфекцій та СНІДу.

Боротьба з ВІЛ�інфекцією/СНІДом є соціальною проблемою й вимагає консолідації зусиль
усіх гілок влади, медицини, громадськості та особисто кожної людини.

Людмила СІНЧУК,
заступник головного лікаря з поліклінічної роботи  КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР».

ЗДОРОВ’Я
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

Управління Пенсійного фонду
України в Дніпропетровському
районі роз’яснює про порядок
виплати пенсій за згодою пенсіо�
нерів та одержувачів допомоги
через їх поточні рахунки у банкі�
вських установах згідно
чинного законодавства

Статтею 47 Закону Ук�
раїни «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
визначено, що пенсія виплачуєть�
ся щомісяця організаціями, що
здійснюють вип�
лату і доставку
пенсій, у строк не
пізніше 25 числа
місяця, за який
виплачується пен�
сія, виключно в
грошовій формі за
зазначеним у заяві
місцем фактично�
го проживання пенсіонера в ме�
жах України або перераховується
на визначений цією особою бан�
ківський рахунок у порядку, пе�
редбаченому законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів
України № 1596 від 30.08.1999
(зі змінами) було затверджено

наступного операційного дня
після надходження зазначених
сум від органів Пенсійного фон�
ду України.

Одержувачі можуть отримувати
належні їм суми пенсій та грошо�
вої допомоги після їх зарахування
на поточні рахунки протягом ро�

бочого часу установи
банку за їх першою ви�
могою або через бан�

комати в зручний для них час.
За коштами, які зберігаються

на поточних рахунках одержувачів
пенсій, уповноважений банк
здійснює нарахування відсотків у
порядку та розмірах, визначених
договором між одержувачем
пенсії та уповноваженим банком.

Фінансування виплати пенсій
здійснюється в електронному
вигляді, тобто кошти на виплату
пенсій з 4 по 25 число щодня над�
ходять з правління Пенсійного
фонду України до головного уп�
равління Пенсійного фонду Украї�
ни в Дніпропетровській області,
яке далі проводить перерозподіл
коштів, необхідних для фінансу�
вання районних управлінь Пенс�
ійного фонду області.

Віра ПІДОДВІРНА,
начальник управління.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Указом Президента України від
08.12.2008 року № 1149/2008
«Про Всеукраїнський тиждень права» започат�
ковано проведення Всеукраїнського тижня пра�
ва щороку в тиждень, що
включає 10 грудня – День
прав людини, який
відзначається в пам’ять
проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у
1948 році Загальної декларації прав людини.
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо�
торканність і безпека визнаються в Україні най�
вищою соціальною цінністю.

Стаття 3 Конституції України визначила, що пра�
ва і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави. Держа�
ва відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод люди�
ни є головним обов’язком держави.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про проку�
ратуру», діяльність органів прокуратури спря�
мована на всемірне утвердження верховенства
закону, зміцнення правопорядку і має своїм
завданням захист від неправомірних посягань
гарантованих Конституцією, іншими законами
України та міжнародними правовими актами
соціально�економічних, політичних, особистих

Порядок виплати пенсій та
грошової допомоги за зго�

дою пенсіонерів та одержувачів
допомоги через їх поточні рахун�
ки у банках.

Зазначеним Порядком перед�
бачено, що одержувачі пенсій са�
мостійно обирають уповноваже�

ний банк, де відкривають поточ�
ний рахунок. Для врегулювання
порядку та своєчасної виплати
пенсій перерахування коштів

органами Пенс�
ійного фонду ус�
тановам уповно�
важених банків
з д і й с н ю є т ь с я
протягом місяця
за датами у ме�
жах виплатного
періоду. Дати та
виплатний пері�

од визначаються органами Пен�
сійного фонду та уповноважени�
ми банками згідно з укладеними
між ними угодами. Зарахування
відповідних сум пенсій та гро�
шової допомоги установами
уповноважених банків на поточні
рахунки здійснюється не пізніше

прав і свобод людини та грома�
дянина.

Діяльність прокуратури Дніпропетровського
району спрямована на реалізацію зазначених за�

конодавчих положень та на
захист прав і свобод людини
та громадянина.

З початку року прокурату�
рою Дніпропетровського району ініційовано
92 перевірки, в т.ч. з найбільш актуальних на�
прямків правоохоронної та представницької
діяльності.

Так, проведено 25 перевірок додержання кон�
ституційних прав і свобод громадян. Розглянуто
із вжиттям заходів 18 подань, зареєстровано 2
кримінальних провадження, притягнуто до відпо�
відальності 8 посадових осіб органів державної
влади та місцевого самоврядування. За резуль�
татами перевірок поновлено права 11 грома�
дян. За актами прокурорського реагування
відшкодовано 539 тис. грн.

Проведено 12 перевірок додержання законо�
давства у сфері охорони прав і свобод дітей. Із
вжиттям заходів розглянуто 12 подань, притяг�
нуто до відповідальності 1 посадову особу органів
державної влади та місцевого самоврядування,
поновлено права 496 дітей.

ТЕРМІНИ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
ПРОКУРАТУРА  ІНФОРМУЄ
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«Дніпровська зоря»

ÃÎÑÏÎÄÀÐÎ×ÊÀ

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.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПРИЙОМНА  СІМ’Я

(Закінчення.
Поч. у №№ 48,49)
На влаштування ди�

тини�сироти йдитини,
позбавленої батьківського піклування,  до  прийомної  сім’ї  потрібна
згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що
може її висловити. Згода дитини на її влаштування до прийомної сім’ї
з’ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у
присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклу�
вання, про що складається відповідний документ. Прийомні діти
проживають і виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18�річно�
го віку, а в разі навчання у професійно�технічних, вищих навчальних
закладах I�IV рівнів акредитації – до його закінчення. За прийомни�
ми дітьми зберігається  право на  аліменти, пенсію, інші соціальні
виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою году�
вальника,  які вони мали до влаштування до прийомної сім’ї.  Прийомні
діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та
іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньо�
му життю, здоров’ю та моральному вихованню. Рішення про ство�
рення прийомної сім’ї приймається районною, районною в містах
Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим ко�
мітетом міської (міст республіканського Автономної Республіки
Крим і міст обласного значення) ради в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. Між прийомними батьками та орга�
ном, який прийняв  рішення про створення прийомної сім’ї, на ос�
нові типового договору укладається договір про влаштування дітей до
прийомної сім’ї. Орган, який прийняв рішення про створення прийом�
ної сім’ї, зобов’язаний контролювати виконання прийомними  батька�
ми  своїх обов’язків щодо виховання та утримання дітей. Положення
про прийомну сім’ю та типовий договір про влаштування дітей до
прийомної сім’ї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Анжела ГЕРМАШ, начальник відділу державної реєстрації
актів цивільного стану реєстраційної служби Дніпропетровсь�
кого районного управління юстиції.

Втрачене посвідчен�
ня серії ААА № 789020 на
ім’я Брагіна Олексан�
дра Анатолійовича,
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на
право приватної власності на
землю серії ДП Дн № 023561, на
ім’я Гаврилевич Валентини
Павлівни, вважати  недійсним.

ГОТУВАТИ ЛЕГКО!����������������������������
ЗАЛИВНА РИБА

Інгредієнти: судак – 1,2 кг, лимон – чверть,
желатин – 10 г, ріпчаста цибуля – 1 шт, сіль – 0,5
ч. л., лавровий лист – 1 шт, перець горошок
чорний – 5 шт, яйця – 1 шт, морква – 100 г,
петрушка – 10 г.

Спосіб приготування: у першу чергу почисти�
мо рибу, видалимо зябра, очистимо луску й про�
миємо її. Гострим ножем відріжемо хвіст і голову,
потім відділимо від хребта філе.

У каструлю кладемо все, крім філе, й заливаємо
водою (один літр), доводимо до кипіння. Очи�
щуємо цибулину й моркву, й додаємо їх у бульйон.
Додаємо сюди спецій і солі. Вогонь робимо ма�
леньким і варимо 40 хвилин.

Шматочками нарізаємо філе. Виймаємо з гото�
вого бульйону вже все те, що там варилося, відкла�
даємо моркву для прикраси. Нарізані шматочки
філе кладемо в бульйон і хвилин десять варимо до
готовності.

Філе з бульйону виймаємо, бульйон проціджує�
мо через марлю в кілька шарів. Освітлюємо бульй�
он за допомогою яйця. Желатин замочуємо в
холодній воді та додаємо до теплого бульйону,
розмішуючи до повного його розчинення.

Розливаємо трохи бульйону в форми, даємо
застигнути, й прикрашаємо фігурно нарізаною
вареною морквою. Знову заливаємо бульйоном.
Викладаємо шматочки філе. Даємо застигнути.

Кілька годин тримаємо форми в холодильнику.
Потім на блюдо викладаємо желе з формочок.
Прикрашаємо зеленню й лимоном.

ТОРТ «НОВОРІЧНА ПІДКОВА»
Інгредієнти для тіста 1: 5 яєць; 180 г. цукру;

180 г. масла; 100 г. борошна; 2 ст. л. какао; 1 ст.
л. порошку до печива. Для тіста 2: 4 яйця; 4 ст.л.
цукрової пудри; 1 п. ванільного цукру; 4 ст. л.
борошна; 1 ст.л. порошку до печива; 1 ст. л. роз�
топленого масла. Для крему: 1 б. згущеного мо�
лока; 100 г. цукрової пудри; 80 г. какао; 400 г.
масла.

Приготування: Корж 1. Жовтки, цукор і масло
вибити на піну, поступово додати просіяне бо�
рошно, порошок для печива й какао, в кінці вим�
ішати зі збитими в густу піну білками. Тісто вилити
у форму, змащену й присипану борошном,  у
вигляді підкови. Випікати при температурі 180 0С.

Випечене тісто викласти з форми, розрізати на
2 частини і залишити охолонути.

Корж 2. Жовтки вимішати з пудрою й ваніль�
ним цукром до піни, додати борошно з порошком
до печива, розтоплене масло. Викласти у змаще�
ну й присипану борошном форму й випекти.

Крем. Згущене молоко, какао й цукрову пудру
мішати, нагріваючи, поки маса не стане густою,
додати масло та збити міксером.

Половину коричневого коржа намастити кре�
мом. Зверху покласти білий корж, крем і накрити
другою половиною коричневого коржа.

Змастити боки торта кремом. «Підкову» залити
зверху шоколадом, боки присипати тертим горіхом.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ����������������������
МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ВЗИМКУ

Медово�лимонна маска: 1ч. л. меду, 30�40
крапель лимонного соку, 1ст.л. білої глини.
Змішайте інгредієнти, нанесіть маску на обличчя
на 25 хвилин, змийте холодною водою й нанесіть
зволожуючий крем.

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ���������������������
ЯК ПОЧИСТИТИ РАКОВИНУ?

Вам знадобляться наступні миючі засоби: роз�
чин соди, перекис водню, оцет, щітка, губка, чис�
та вода. Сантехніка періодично покривається на�
льотом, іржею і різними відкладеннями. Тому крім
традиційного миття теплою водою з милом, слід
використовувати спеціальні миючі засоби для ви�
далення цих забруднень. Для фаянсової ракови�
ни рекомендується застосовувати 10�процент�
ний содовий розчин, а для видалення вапняного
нальоту на крані – підігрітий оцет.

ÆÈÒÒªÂÀ  ÌÓÄÐ²ÑÒÜ
Íàéá³ëüøå ùàñòÿ â æèòò³ –

âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî òåáå ëþáëÿòü.
ßêùî âàøà äóìêà çá³ãàºòüñÿ ç äóìêîþ

îòî÷óþ÷èõ, çíà÷èòü ¿¿ ñë³ä çì³íèòè.

Г О Р О С К О П
ОВНИ. Найголовніше для вас реалізувати себе

як особистість. Друзі, колеги й навіть зовсім сто�
ронні люди підтримають вашу ініціативу.

ТІЛЬЦІ. Ваші бажання  здійсняться, ви купає�
тесь в успіхах на роботі, вас оточують приємні
люди. Нова пропозиція від ділових партнерів
принесе бажаний фінансовий прибуток.

БЛИЗНЮКИ. Успішний тиждень для спілкуван�
ня, громадської, наукової та творчої діяльності.
Щоправда, можливі непередбачені події.

РАКИ. Багатий на різноманітні події та яскраві
враження тиждень. У діловій кар’єрі, навчанні та
фінансових справах постарайтеся бути макси�
мально зібраними, пунктуальними.

ЛЕВИ. Зараз не найкращий час для героїчних
подвигів заради примарної перемоги. Краще
зробити менше, але якісно й надовго. Уникайте
суперечок із начальством.

ДІВИ. На роботі й не тільки починають здійсню�
ватися давні задуми. Вас хвалитимуть і вам зазд�
ритимуть. У вихідні хтось із близького оточення
попросить про пораду й підтримку.

ТЕРЕЗИ. У позаштатних ситуаціях не втрачайте
голову, контролюйте свої емоції. У вихідні вас
відвідає небувале відчуття задоволення й спокою.

СКОРПІОНИ. Не шкодуйте про якісь втрачені
можливості, відпустіть ситуацію й рухайтесь далі.
Приділіть більше уваги дітям, їм необхідні порада
й реальна допомога.

СТРІЛЬЦІ. Бойовий запал і трудовий ентузі�
азм – це добре, але треба реально розрахувати
свої сили. Постарайтеся не запізнюватися, ви�
конувати обіцянки та обов’язки.

КОЗЕРОГИ. Вдалий час для вирішення старих
проблем у діловому та особистому житті. Новини
на роботі й у навчанні подарують заряд оптимізму.

ВОДОЛІЇ. Дуже напружений і насичений різни�
ми терміновими справами тиждень. Не бійтеся
розпрощатися з непотрібними речами.

РИБИ. Спробуйте менше говорити й більше
слухати. Друзі та рідні допоможуть і підстрахують.
У вихідні непогано б знайти час для генерального
прибирання.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ДНІПРО�
ПЕТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади начальника відділу фінансово�
кредитного забезпечення, економічного аналізу та соціально�
трудових відносин (головний бухгалтер). Вимоги до претен�
дентів: громадянство України;повна вища освіта; стаж роботи
за фахом не менше 3 років; володіння персональним комп’юте�
ром в обсязі користувача програмним забезпеченням. Термін
прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення. Довідки за адресою : сел. Юві�
лейне, вул. Теплична, 5, каб.44, тел.: 27�90�06.

ПАРТИЗАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс на за�
міщення вакантної посади спеціаліста�землевпорядника на по�
стійну роботу. Вимоги до претендентів: громадянство Украї�
ни, освіта  за напрямком підготовки «геодезія, картографія та
землевпорядкування», спеціальністю «землевпорядкування та
кадастр», «землевпорядкування» або іншою близькою до «зем�
левпорядкування» спеціальністю або спеціальностями юридич�
ного напрямку за освітньо�кваліфікаційним рівнем: бакалавр,
спеціаліст або магістр, знання державної мови, основних прин�
ципів роботи на комп’ютері. Документи подаються протягом
30 календарних днів з моменту опублікування оголошення
за адресою: село Партизанське, вул. Чапаєва, 7.

Жил святитель Спиридон сем�
надцать веков назад. Родился
святой на острове Кипр в обеспе�
ченной семье, в наследство ему
достались дом и земли. Спири�
дона избрали епископом города
Тримифунты. К статусному, но
доброму земляку киприоты об�
ращались без стесне�
ния, просили у него
взаймы. Спиридон не
отказывал, обяза�
тельств не требовал и
говорил: «Отдашь,
когда сможешь».

Жизнь епископа
перевернула смерть
горячо любимой
жены, которую он
воспринял как знак.
Спиридон распро�
дал имущество, раз�
дал бедным выручен�
ные деньги, простил
долги заемщикам и, оставив
себе лишь одежду с посохом, по�
шел скитаться.

Скиталец и пастух Спиридон
совершил немало чудес, кото�
рые передавались из уст в уста.
По легенде, однажды к святому
пришла женщина и принесла
тело утонувшей дочери. Мать так

сильно горевала, что Спиридон
решил ей помочь и оживил де�
вочку. Пожилая женщина не вы�
держала и от потрясения скон�
чалась. Спиридон воскресил и
ее. Как�то обратил змею в золо�
той слиток и отдал его крестья�
нину, чтобы тот взял под залог у
богача семена для посева. Со вре�
менем за Спиридоном закрепи�

лась слава заступни�
ка нуждающихся.

После смерти его
мощи оказались в
храме Софии в Кон�
стантинополе, а пос�
ле захвата Византии
были перевезены на
греческий остров
Корфу, где и по сей
день хранятся в од�
ном из храмов. За 17
веков, свидетель�
ствуют паломники,
тело Спиридона
практически не изме�

нилось, у него постоянная тем�
пература – 36,6 градуса. Чудом
является и то, что покровитель
странников сам по сей день не
перестает «странствовать», по�
могая всем, кто с верой в молит�
ве к нему обращается. В Право�
славном мире он называется как
«ходящий» святой – бархатные

башмачки, надетые на его ступ�
ни, изнашиваются, и несколько
раз в год их заменяют новыми. А
изношенные башмачки разреза�
ют на части, как великую святыню
передают верующим. По свиде�
тельству греческих священнос�
лужителей, во время «переобу�
вания» чувствуется ответное дви�
жение.

Невозможно рассказать обо
всех чудесах, которые совершил
святитель Спиридон во время
своей земной жизни, но и после
смерти, когда он стал ближе к
Богу, святой не перестаёт их со�
вершать. По всему храму и над
саркофагом с мощами на цепоч�
ках висят «тамы», серебряные
пластинки с выпуклым изобра�
жением фигуры всего человека
или отдельных частей тела: сер�
дца, глаз, рук, ног, а также сереб�
ряные лодочки, машины, множе�
ство лампад � это подарки лю�
дей, получивших исцеление или
помощь от святителя Спиридо�
на. Рака с мощами Святого запи�
рается на ключ, но бывают слу�
чаи, когда ключ просто не пово�
рачивается в замке, и тогда ме�
стные священнослужители зна�
ют – святителя Спиридона в раке
нет, он ходит по земле, гостит у
тех, кому нужна его помощь.

Дніпропетровський РВ наполегливо рекомендує
бути вкрай обережними при використанні піротехн�
ічних засобів. Згідно ст. 195�6 КУпАП порушення
порядку виготовлення, зберігання, перевезення,
торгівлі та використання піротехнічних засобів тягне
за собою накладення штрафу до 1020 грн із конфіс�
кацією піротехнічних засобів. Ті ж дії, вчинені особою
повторно протягом року, караються штрафом до
1700 грн з конфіскацією піротехнічних засобів.

Про факти незаконної реалізації піротехнічних ви�
робів, а також порушення порядку їх використання,
просимо повідомляти до Дніпропетровського РВ
за такими телефонами:  753�77�04, 067�539�95�03
або 102,  для вжиття заходів реагування.

Юрій АНТОНЮК, заступник начальника СДІМ
Дніпропетровського РВ ГУМВС України в  Дніпропет�
ровській області, майор міліції.

МІЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ

ВОГНЯНА  ПАСТКА
14 грудня о 06:03 до служби порятунку «101» надійшло

повідомлення, що у місті Підгородне Дніпропетровсь�
кого району, на вулиці Леніна у приватному будинку
виникла пожежа, під час ліквідації якої виявлено тіло
господарки, 1961 року народження, та направлено на
судово�медичну експертизу. Вогнем пошкоджено до�
машнє майно на площі приблизно 15 кв. метрів. Причина
пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Головне управління ДСНС України у Дніпро�
петровській області.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС ІНФОРМУЄ

УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНО!

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує кон�
курс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста –
адміністратора центру надання адміністративних послуг відділу
економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації; завіду�
вача сектору містобудування та архітектури райдержадмініст�
рації. Вимоги до претендентів: громадянство України; повна
вища освіта за напрямком роботи; стаж роботи за фахом не
менше 3 років; володіння персональним комп’ютером в обсязі
користувача програмного забезпечення. Довідка за адресою:
сел. Ювілейне, вул. Теплична,5, тел.: 27�10�17.

Втрачене посвідчення багатодітної родини серії АЕ №
032217 від 09 січня 2013 року на ім’я Ігнатенко Поліни
Станіславівни, вважати недійсним.
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Тарас Шевченко – велична   по�
стать для  всього нашого  наро�
ду. Народжений в Україні, зму�
шений  жити  на  чужині, великий
митець всю  свою  любов  до
рідного краю перели�
вав у поетичні рядки.
Це  відчувається  з  пер�
ших  слів його «Кобза�
ря» – книги, яка  стала
найголовнішою для
всіх, хто  так,  як  і  Шев�
ченко, любить  свою
рідну  Україну.

Кожного  року в
Сурсько�Литовській
школі  вчителі заохочу�
ють  учнів  до  вивчення
творчості великого
Кобзаря, знайомства  з
його  мистецькими ро�
ботами. Сучасні  учні
мають багато можли�
востей для цього знай�
омства: книги, фото,
відео, Інтернет. Розумі�
ння його творчості  у  кожної
дитини  різне, але  нікого вона  не
залишає байдужим. Гортаємо
сторінки «Кобзаря», і знову між
рядками з’являється його
світлий образ, і веде він нас в
далеку минувшину, і заглядає в
душу, і говорить  до  нас  мовою

ТВОЇ ПІСНІ, ТВОЇ ДУМИ
НЕ ЗАБУДУТЬ ЛЮДИ

МОВНО�ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

У Центральній районній бібліотеці сел. Ювілейно�
го згідно з Програмою бібліотечно�бібліографічних
занять було проведено бібліотечний урок «Довідко�
вий апарат бібліотеки», на якому учні 7�В класу ЮСШ�

1 прослухали роз�
повідь про катало�
ги та картотеки
бібліотеки, довідко�
вий фонд. Учні ви�
конали практичні
завдання, взяли
участь у вікторині.

У рамках про�
грами Центру сло�
в’янської писем�
ності й культури в
Центральній рай�

онній бібліотеці був проведений урок із народоз�
навства «Місто під городом» для учнів 4�В класу
ЮПШ�2. Діти прослухали розповідь про історію
міста Підгородне.

нашого народу, і наснажує  но�
вими  силами.

9  грудня  учні  школи  взяли
участь  у  ІV Міжнародному  мов�
но�літературному  конкурсі  учн�

івської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка.

Найкращу  казку  про  чудеса  у
вишневому саду склав п’ятик�
ласник Данило Терентьєв.  Уче�
ниці 6 класу  Катерина Авджян  та
Уляна Андросова розповіли про
те, як у рідній школі готуються

РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ

Хочемо виразити
щиру подяку людям,
які не залишаються
байдужими до чужої
біди.

У сел. Кіровському в багатодітній  сім’ї  Качан
Н.О. сталася пожежа. Від вогню постраждали
меблі, речі, діти залишились без теплого одягу,
речей першої необхідності.  Сім’я була в великому
розпачі адже на вулиці зима й залишиться без
житла й одягу – страшно.  Але знайшлися люди, які
не байдужі до чужого горя й допомогли бага�
тодітній родині.

Велике спасибі вчителю Кіровської середньої
школи Ганні Міщенко, яка першою надала свою
допомогу,  організувавши  вчителів і батьків для
збору теплого одягу та взуття й речей першої
необхідності для дівчат. Не залишилася в стороні
й депутат селищної ради Карпук М.В., за допомо�
гою якої була складена заява на отримання мате�
ріальної допомоги, та надано  постільну білизну.�
Велика вдячність родині Корсун  (сел. Ювілейне),
яка допомогла сім’ї меблями.Виражаємо щиру
подяку всім людям, які відгукнулися на прохання й
допомогли сім’ї  Качан Н.О. в тяжку годину.

Вітаємо з Днем Святого Миколая та наступаю�
чим новорічно�різдвяними святами. Всім роди�
нам сімейного щастя, міцного здоров’я, злагоди
та любові. Нехай лихо оминає ваші домівки.

Світлана МІЩЕНКО, фахівець із соціальної
роботи Дніпропетровського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

ПОДЯКА ЗА ЧУЙНІСТЬ

Н Е   Б А Й Д У Ж І
ДО  ЧУЖОЇ  БІДИ

зустріти 200�річний ювілей
Шевченка. Із захопленням по�
відомили про цікаві й корисні
заходи: святкові лінійки, вистав�
ки, участь у конкурсах, віктори�

нах,створення проектів,
стіннівок, плакатів, презен�
тацій. Аліна Гончар склала
цікавий  сценарій  до кіноф�
ільму «Шевченко – геній ХХІ
століття».

Учениці 8�го  класу Наталя
Левіна  та  Вероніка  Луснікова
вигадали незвичайні  приго�
ди, які сталися в житті Шев�
ченка. А  семикласниці  Кате�
рина Судима, Ганна Лаврова,
Марія Сахновська  написали
цікаві  твори  на  тему «Якби  я
жив у часи  Шевченка».

З піднесеним настроєм діти
взялися до роботи. Сподіває�
мось, що слова Кобзаря, при�
клади з його багатостраж�
дального життя й надалі  бу�
дуть  впливати  на  формуван�

ня свідомості сучасної молоді. А
такі  конкурси допоможуть вихо�
вати в учнях креативність та
сформувати нову компетентну
людину ХХІ століття.

Наталія ВІТРУК,
 учитель української мови та
літератури.

Для учнів Новоолександрівської школи вже ста�
ло традицією кожного року брати участь у бла�
годійній акції «Солідарність», присвяченій Все�
світньому дню інвалідів, який відзначається що�
річно 3 грудня. Здійснення благодійної діяль�
ності  – відповідальний та дещо новий крок для
нас, але ми завжди прагнемо нових знайомств,
яскравих відкриттів та звершень.

Започаткувала цю традицію учениця нашої шко�
ли Аліна Чигрін при підтримці однокласників та
директора школи Олександра Овсюка.  Підхопив�
ши надію на те, що кожен із нас зможе подарувати
радість дітям перед новорічними святами, ми
запропонували  школярам надати посильну до�
помогу та підтримку дітям із особливими потре�
бами. Тож і цього разу небайдужих виявилося

ПОДАРУЙ ДОБРО

СОЛІДАРНІСТЬ
дуже багато. Два дні поспіль не зачинялися двері
пункту прийому допомоги. Усі учні та вчителі були
активними у зборі необхідних речей. Іграшки, кан�
целярські набори, книги, одяг, різні види засобів
гігієни, солодощі, гарні прикраси для новорічної
ялинки школярі з любов’ю збирали для друзів �
вихованців Дніпропетровського дитячого будин�
ку�інтернату, дітей�інвалідів із наслідками ДЦП та
порушеннями опорно�рухового апарату.

Особливо важливим для всіх учасників акції ста�
ло усвідомлення того, що діти з особливими по�
требами нічим не відрізняються від нас. Вони так,
як і ми, розуміють добро, як і ми хвилюються,
зустрічаючи гостей, як і ми, можуть дарувати лю�
бов та проявляють її безпосередньо й щиро.

Загальна атмосфера в дитячому будинку була
зворушливою й проникливою настільки, що не
залишила жодного байдужого серед учасників
акції. Живучи в сучасному, іноді жорстокому світі,
ми не повинні відвертатися від тих, хто так потре�
бує нашої допомоги та уваги. Особливо, якщо це
люди з особливими потребами. У цей день кожна
подарована іграшка, посмішка, сповнила любо�
в’ю та надією дитячі серця. На відміну від нас,
дорослих, діти швидко знаходять порозуміння,
тому з легкістю відчули, що творити добро зовсім
не важко, для цього потрібно лише бажання.

Юлія НЕМКО,
практичний психолог Новоолександ�
рівської СЗШ.

Наближаються новорічні та
різдвяні свята – найулюбленіші в
дітвори та дорослих. Усі, безпе�
речно, сподіваються, що рік прий�
дешній принесе нові здобутки,
радість і щастя, здоров’я та доб�
робут. І готуються зустріти його
весело й гучно.

Проте святковий настрій й
світлі сподівання можуть затьма�
ритися вогнем пожежі й гіркотою
втрат, якщо у ці дні не бути обач�
ними й обережними, не дотри�
муватися протипожежних вимог.
Щорічна статистика свідчить, що
надзвичайні події з вогнем почи�
наються задовго до того, як спа�
лахнуть різнокольоровими вогня�
ми ялинки й кришталево задзве�
нять келихи. Вже сьогодні «по�
жвавішали» любителі піротехні�
ки й зареєстровано перші випад�
ки, коли необережне використан�
ня петард стало причиною біди.

БЕЗПЕЧНА
ЯЛИНКА

Варто нагадати, що жоден Новий рік
не  обійшовся без трагічних пригод, ви�
нуватцями яких були саме піротехнічні
вироби. Тож, вочевидь, що нагадати на�
передодні новорічних та різдвяних свят
про життєво необхідні правила пожежної
безпеки не буде зайвим.

Так, любителям петард і феєрверків
потрібно відмовитися від використання
саморобок і звернутися до спеціалізова�
них крамниць, де вони отримають не
тільки потрібний товар, а й інструкції до
його безпечного використання. Слід па�
м’ятати, що піротехнічним випробуван�
ням і експериментам не місце у житлових
приміщеннях і поблизу споруд будь�яко�
го призначення.

 Щоб уберегтися від вогняної біди,
громадяни повинні знати, що новорічну
ялинку не слід ставити біля опалюваль�
них приладів, портьєр, прикрашати лег�
козаймистими іграшками, ватою, свічка�
ми, саморобними чи несправними елек�
трогірляндами. Не можна користувати�
ся поблизу ялинки хлопавками, бен�
гальськими вогнями, піротехнічними
пристроями, а також тримати її в при�
міщенні тривалий час, адже хвоя швидко
висихає й легко загоряється. Діти ні в
якому разі  не повинні залишатися біля
ялинки без нагляду, бо їх пустощі з вог�
нем нерідко спричинюють пожежу. У
школах, на підприємствах і в організац�
іях, де збираються влаштовувати но�
ворічні свята, вечірки чи банкети, треба
наперед подбати про пожежну безпеку
цих заходів.

Памятатйте, що влаштовувати ма�
сові заходи без узгодження з  Дніпро�
петровським районним сектором
ДСНС України у Дніпропетровській
області не можна. Надана заздалегідь
інформація про дату, місце прове�
дення свята й кількість запрошених

допоможе у випадку надзвичайних
ситуацій оперативно відреагувати,
правильно й чітко організувати дії по�
жежно�рятувальних підрозділів.

 Доцільно заздалегідь обрати й підго�
тувати приміщення, де стоятиме лісова
красуня й відбуватиметься свято. Найз�
ручніші та найнебезпечніші для цього –
перший та другий поверхи та приміщен�
ня з двома виходами. Ялинка має стояти
на певній відстані від стін, не торкатися
стелі й не перешкоджати можливості
вільно вийти з приміщення, безпереш�
кодно рухатися всередині.У проходах не
можна також тримати стільці, електрод�
роти, через які можна перечепитися.
Двері мають бути прочиненими навстіж
або ж, принаймні, незачиненими. Слід
зважати на розміри приміщення, де
влаштовується свято, щоб не  сталося
його переповнення понад установлені
норми. Засоби  пожежогасіння необхід�
но зберігати на видноті, у легкодоступ�
ному місці.

За браку в приміщенні електричного
освітлення (на випадок ймовірного вим�
кнення тощо) варто святкування ново�
річної ялинки, особливо у дитячих зак�
ладах, проводити протягом світлового
дня. Святкова ілюмінація мусить бути
виконана тільки кваліфікованими елект�
риком, із гірлянд заводського виготов�
лення, з дотриманням усіх правил улаш�
тування електроустановок. Лампи мають
надійно закріплюватися і при перших
ознаках несправності (мигтінні, іскрінні)
відразу ж вимикатися.

Якщо дотримуватись цих вимог, то
прийдешні свята будуть по�справжньо�
му безпечними й спокійними, принесуть
очікувану радість і щастя. Тож хай так і
буде – гарних вам свят!

А.ЗАПОЛЯНСЬКИЙ, головний інспек�
тор Дніпропетровського РС.

Олександрівська сільська бібліотека здійснює
обслуговування інвалідів та людей похилого віку
на дому. На обліку в нашій сільській раді знахо�
диться сто інвалідів різних груп захворювань. Що�
річно до міжнародного Дня інвалідів вони отриму�
ють подарунки. Сільській раді допомагають спон�
сори. В цьому році допомагали: директор ЗАТ
Дніпропетровський комбінат харчових концент�
ратів Олександр Ковров й заступник Сергій По�
плавський, директор ДП «ДГДДС ІОБ УААН» Во�
лодимир Завертлюк та директор м’ясокомбінату
«Магрок» Володимир Букреев. За це їм велика
подяка особисто від Олександрівського сільсько�
го голови  Павла Прокоф’єва та інвалідів села.

Жителька села Ольга Бовсуновська прооперо�
вана й поки не в змозі пересуватися, тож ми зав�
італи до неї й вручили їй продуктовий подарунок
від сільської ради з нагоди міжнародного Дня
інвалідів. Читачка бібліотеки Ольга Бовсуновська
– інвалід ІІІ групи, дівчина надіється відновити стан
здоров’я. Зі своїми картинами вона брала участь
у районному фестивалі творчості дітей та молоді
з вадами здоров’я «Повір у себе – і в тебе повірять
інші», де одержала грамоту учасника фестивалю,
брала участь в алеї майстрів до Дня Європи У
Дніпропетровській області та одержала диплом.
Постійно відвідує театри з активом бібліотеки, які
проводить районний відділ культури.

Бажаємо Ользі швидкого одужання та бути й в
подальшому активною та захопленою людиною.

Ольга ІВЛЄВА, завідувачка Олександрівсь�
кої сільської бібліотеки.

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ІНВАЛІДІВ


