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Дніпровська зоря

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

Шановні працівники архівних установ! 
Щиро вітаємо із професійним святом – 
Днем працівників архівних установ!

Це свято є проявом шани та поваги з боку 
держави до всіх, хто дбайливо зберігає сто-
рінки тисячолітньої писемної історії укра-
їнського народу. Сумлінна праця архівістів 
не залишається поза увагою суспільства та 
держави. Професіоналізм архівістів, усві-
домлення високої відповідальності перед 
минулим, сьогоденням і майбуттям будуть 
і надалі запорукою дбайливого збереження 
та примноження культурних цінностей і до-
кументальної пам’яті українського народу. 

Щиро зичимо успіхів, невичерпної 
енергії, натхнення та нових звершень у 
повсякденній праці. Міцного здоров’я, 
благополуччя й щастя в ваших родинах!

Шановні енергетики! Прийміть найщиріші 
вітання з нагоди Дня енергетика! 

Напевно, важко знайти більш важливу галузь, 
ніж енергетична. Від неї залежить світло та те-
пло в наших оселях, стабільне функціонування 
промисловості, транспорту, зв’язку та соціальної 
сфери. Саме це робить професію енергетика од-
нією з найнеобхідніших та найпрестижніших.

Хочеться вірити, що славні трудові традиції 
українських енергетиків передаватимуться на-
ступному поколінню, стануть запорукою надійно-
го функціонування паливно-енергетичного комп-
лексу нашої держави в майбутньому та виведуть 
українську енергетику на якісно новий рівень.

Бажаємо всім працівникам енергетичної га-
лузі безаварійної роботи, впевненості в зав-
трашньому дні, добра, успіхів та благополуччя 
вам та вашим сім’ям.

Шановні жителі 
Дніпропетровського 

району!
Повідомляємо вас, що 

29 грудня 2014 року 
буде проводити особи-
стий прийом народний 
депутат України, обра-
ний у 29 виборчому ок-
рузі Купрій Віталій Ми-
колайович.

Прийом буде здійс-
нюватись за адресою: 
м. Дніпропетровськ, ж/м 
Фрунзенський, вул. В.
Висоцького, 2 (у примі-
щенні ради ветеранів). 

Графік прийому: з 9.00 до 
12.00 та з 14.00 до 17.00 год.

Ювілейний селищний голова Іван КАМІН-
СЬКИЙ поздоровляє шановну громаду з на-
ступаючими новорічними святами – Новим 
роком та Різдвом Христовим!

Новий рік – це яскраве, урочисте й казкове дій-
ство. Дід Мороз зайде в вашу оселю, а магічна ча-
рівність цих свят буде в посмішках ваших близь-
ких, урочистих вітаннях, особливій теплоті, ра-
дості, які створюють дивовижне відчуття світла, 
злагоди й щастя.

Зичу всім вам здоров’я, здійснення всіх бажань і 
надій, успіхів у ваших справах, щоб кожен день був 
наповнений благополуччям та мудрістю, яка допо-
може здолати всі негаразди.

Щиро бажаю радості, любові, достатку в домі, 
щасливої та щедрої долі, а впевненість у завтраш-
ньому дні нехай назавжди наповнює ваші серця!

Любимівський сільський голова Катери-
на Желяб’єва вітає Любимівську територі-
альну громаду з Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Настає рік Вівці – найкрасивіший і благо-
родний у всьому Східному гороскопі. Нехай 
для вас не буде таємницею, що ви гідні всьо-
го найкращого, доброго й щирого. 

Бажаю, щоб ваша праця завжди була по-
трійною й корисною, а успіхи – вагомими та 
переконливими. І ваше життя перетворилося 
на чарівну казку. Нехай у ній весь наступний 
рік панують душевний спокій, затишок та іс-
криста радість. Навколо будуть лише щирі по-
смішки, прийдешній рік нехай буде світлим, 
щасливим та мирним, а Різдво Христове на-
повнить серце любов’ю, надією й вірою! 

Шановні мешканці Дніпропетровського району! 
Щиро вітаю вас із Новим 2015 роком та Різдвом 
Христовим! 

Бажаю вам та вашим родинам здоров’я, оптиміз-
му, злагоди та щастя. В ці передноворічні хвилини 
хочеться охопити думками прожитий рік, проана-
лізувати те, що зроблено й те, чого не змогли досяг-
ти, а також подумати про майбутнє. 

Напередодні нового року прийнято загадувати ба-
жання та вірити, що вони обов’язково здійсняться. 
Нехай же всі бажання, які ви загадаєте новорічної 
ночі збудуться вже в найближчому майбутньому. Не-
хай Новий рік увійде до вашого життя добрим і радіс-
ним, принесе злагоду й достаток, натхнення на нові 
здобутки. Благополуччя вам і взаєморозуміння!

З повагою Віктор ШИНКЕВИЧ, 
депутат Дніпропетровської облради. 

Шановні жителі Дніпропетровського району! 
Вітаємо вас із Новим роком та Різдвом Христовим!

Минають останні дні 2014 року. На порозі – світлі 
новорічні та різдвяні свята, які були й залишаються 
надзвичайно радісними й хвилюючими в житті кож-
ного з нас. Збагачені новими знаннями, відчуттями та 
досвідом ми глибоко переосмислюємо минуле, з надією 
й впевненістю дивимося в майбутнє й покладаємо великі 
надії та сподівання на добрі зміни в житті. Рік, що минає, був 
непростим, він став роком прогресивних і незворотних змін.

Новорічні свята, Різдво Христове в народі здавна пов’я-
зують із миром, спокоєм та достатком у наших оселях. 
Тому бажаємо вам усім щастя, добра та злагоди. Нехай Но-
вий рік принесе нові надії, нові мрії, нові звершення. Нехай 
Господь береже кожну родину, множить радість та добро, 
а прийдешні свята принесуть усім Божі та земні щедроти! 
Нехай дорогу в майбутнє осяває яскрава Різдвяна зірка! Світла вам і 
радості! Благодатного веселого Різдва та щасливого Нового року!

Шановна Кіровська громадо! Щиро 
вітаю всіх вас із Новим роком  та Різд-
вом Христовим!

Нехай новорічні свята – вісники оновлен-
ня, мрій і сподівань – принесуть вам добро, 
мир і достаток, а 2015 рік – рік Вівці ввійде 
до вашої оселі добрим і радісним, принесе 
злагоду й натхнення на нові вагомі здобут-
ки. Нехай ваші серця будуть зігріті любов’ю 
й теплом, радістю й Божим благословенням, 
а очі світяться щастям. 

Бажаю, щоб чарівні новорічні дзвони й різд-
вяні колядки наповнили рік прийдешній та 
ваше життя мудрими рішеннями, творчими 
успіхами та необмеженими можливостями. 
Щасливого Нового року та веселого Різдва!

З повагою Вадим ВІЛЬКО, 
Кіровський селищний голова.

Шановні мешканці Підгородненської 
територіальної громади! Від щирого 
серця вітаю вас та ваші родини з Но-
вим роком та Різдвом Христовим!

Наближається Новий рік. Одне з най-
більш чудових свят. Він дарує казку й ча-
рівництво не тільки дітям, а й дорослим. З 
раннього дитинства нам розповідають про 
доброго чарівника Дідуся Мороза, який 
приносить подарунки й виконує бажання. 

Нехай ці чудові зимові свята будуть радіс-
ними та щедрими, додадуть життєвих сил 
та окрилять душу! Нехай до вашої оселі 
колядки прийдуть веселі, буде щастя й здо-
ров’я. У ваших справах лад, комора повна, а 
на вашому столі – паляниці запашні. 

З повагою Петро ДУДКА, 
Підгородненській міський голова.

Новоолександрівській сільський 
голова Олександр ВІЗІР вітає Но-
воолександрівську громаду зі світ-
лими й радісними святами – Новим 
роком та Різдвом Христовим!

Зустрічаючи Новий рік – рік Вівці, 
побажаю Надії, Любові та Віри. Віри 
в себе й у процвітання нашої держави.

Подаруймо найдорожче, найцінніше – 
любов і тепло наших сердець, увагу й тур-
боту нашим рідним і близьким, аби у Но-
вому році щасливих людей стало більше.

Нехай Новий рік та світла Різдвяна 
зірка принесуть у вашу домівку весе-
лий настрій, здоров’я, щастя, гучну ра-
дісну щедрівку та колядку.

З Новим роком! З Різдвом Христо-
вим! Божого вам благословення!

Новий рік завітав до дитя-
чих садків Дніпропетровського 
району. Малеча з нетерпінням 
чекала на цю подію, адже це 
свято завжди супроводжуєть-
ся казковим дійством із приго-
дами, подарунками.

Малята дитя-
чого садка «Бе-
різка», що в Юві-
лейному, разом із 
красивою Снігу-
ронькою довело-
ся мандрувати світом, щоб мати змогу зустріти свято, 
бо підступна Баба Яга закрила в темниці Діда Мороза 
та сховала ключ. Подорожуючи у пошуках ключа, хлоп-
чики та дівчатка побували на теплому й запашному 
сході. Там дітки зустрілися з Аладіном, володарем лам-

пи бажань, розповіли йому віршики та стан-
цювали східний танок. У мрійливій Франції 
гостей зустріли мужні мушкетери зі шпага-
ми в руках. Свою зимову композицію малеча 
продемонструвала в сонячній та гостинній 

Іспанії. На щастя дітки знайшли чарівний ключик на новорічній ялинці у каз-
ковому лісі. Чари Баби Яги були розвінчані, та в ту ж мить у затишний зал 
завітав Дід Мороз, а разом із ним, взявшись за ручки, прибігли весела Кі-
зонька та Новий рік. В атмосфері дружби та посмішок діти з піснями та 
гарним  настроєм зустріли наступаючий 2015 рік.      Таміла ЖОРНЯК.  

стрімко мчиться новий рік!
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«Дніпровська зоря» Дива    навколо  нас

ень Святого Миколая – 
одне з найулюбленіших 

свят кожної дитини. Адже саме 
цього дня трапляються неймо-
вірні дива, здійснюються мрії та 
бажання, а найприємніше – дов-
гоочікувані подарунки. Проте, 
цього ранку не всі дітки знайшли 
подарунки під подушками своїх 
ліжечок вдома. Багато дівчаток 
та хлопчиків знаходяться на лі-
куванні в дитячому відділенні 
Центральної районної лікарні. 
Щороку Миколай Чудотворець 
прибуває до дитячого відділен-
ня, де його зустрічає теплий та 
привітний колектив під керівниц-
твом Олександри 
Товстик. Немає 
сумніву в тому, що 
про діток із теплом 
та розумінням дбають досвідче-
ні лікарі, але лікування позитив-
ними враженнями й емоціями 
теж має велике значення.

Ось і цього року підбадьорити 
малечу та привітати зі святом із 
великим мішком подарунків за-
вітали Святий Миколай (Микола 
Чирва, заслужений працівник 
культури України, керівник на-
родного ансамблю «Чорнобрив-

ці») разом із своїми помічника-
ми – представниками районної 
влади – Едуардом Підлубним, 
головою райдержадміністрації, 
Віталієм Жеганським, головою 
районної ради та Тетяною Со-
тулою, директором районного 
центру СССДМ роздали солодкі 
подарунки, вітаючи кожного па-
цієнта та бажаючи найскорішого 
одужання й повернення додому.

Щирі вітання та солодкі по-
дарунки передали діточкам 
представники Підгородненської 
міської ради (мер Петро Дудка), 
Ювілейної селищної ради (голо-
ва Іван Камінський), Чумаків-
ської сільської ради ( Валентина 
Стець), Любимівської сільської 
ради (Катерина Желяб’єва), Кі-
ровської селищної ради (Вадим 
Вілько). Фрукти малечі люб’язно 

надало ТОВ «Арт-Про». Медичні 
працівники дитячого відділення 
теж не залишили своїх малень-
ких пацієнтів без приємних по-
дарунків, ними стали розвиваю-
чі ігри та розваги. 

Малеча заздалегідь готувала-
ся до зустрічі з Миколою Чудо-
творцем.  Вони прикрашали свої 
палати, малювали малюнки та 
писали листівки з побажаннями. 
А також маленькі пацієнти під-
готували концертну програму. 
Співали пісні, розказували вір-
ші, танцювали та просто щиро 
посміхалися. За що й отримали 
заохочувальні призи. 

По закінченню свята 
на обличчях дітей та 
дорослих сяяли щирі й 
радісні посмішки, адже 

діти, які хворіють, заслугову-
ють нашої уваги, любові й тепла. 
Для них потрібно влаштовувати 
подібні свята. Щоб  дитячий світ 
був наповнений щастям безмеж-
ним, добротою, а в серці завжди 
панував мир.

Юлія ЧУМАК. 
На фото автора: діти та до-

рослі радіють зустрічі зі Свя-
тим Миколаєм.

СВЯТО МИКОЛАЯ В ЛІКАРНІ

аме 19 грудня, в День Святого Миколая, 
коли малеча всього світу чекає на пода-

рунки та приємні сюрпризи від Чудотворця, в 
Дніпропетровському районі нарешті здійсни-
лася чудова знакова подія. В селищі Ювілейне 
відбулося відкриття Центру соціальної під-
тримки дітей та сімей «Добре вдома». 

Такий заклад нового зразку – сут-
тєвий крок на шляху реформування 
системи захисту дітей в Україні, пов-
ний перехід від існуючої моделі до 
нових форм виховання. А найголовні-
ша мета Центру – це збереження сім’ї 
для дитини, захист від насильства, 
повернення дитини до батьків або 
влаштування в нову сім’ю, підтримка 
сімей, які взяли дітей на виховання.

У рамках відкриття нового Центру 
соціальної підтримки дітей та сімей 
«Добре вдома» відбулося обговорен-
ня результатів проекту 
«Добре вдома», який 
реалізовувався в Дні-
пропетровському райо-
ні з 2012 року. Презен-
тував модель Анатолій 
Заболотний, директор Фонду Ріната Ахметова 
та Галина Постолюк, директор Представни-
цтва благодійної організації «Надія і житло 
для дітей» в Україні. Також до обговорення 
долучився радник губернатора Бо-
рис  Трейгерман і директор депар-
таменту захисту прав дітей та уси-
новлення Міністерства соціальної 
політики Руслан Колбаса.

Центр соціальної підтримки ді-
тей та сімей «Добре вдома» ство-
рений на базі районного дитячого 
будинку «Сім’я» шляхом його ре-
формування. Для дітей, які впро-
довж тривалого часу не можуть 
бути повернуті або влаштовані в 
сім’ю, створено Малий груповий 
будиночок «Мій дім».

 «У нашому районному Центрі 
фахівці працюють як із дітьми, 
так і з дорослими. Спеціалісти 
допомагають зрозуміти батькам, 
що дитина – це найголовніший скарб їхньо-
го життя. Я вважаю, що такий заклад просто 
необхідний у нашому суспільстві, бо він по-
кликаний зберігати родину та не допускати 
дитячої безпритульності та сирітства», – на-
голосив Едуард Підлубний, голова райдер-
жадміністрації. Голова районної ради Віталій 
Жеганський сказав, що унікальність такого 
закладу полягає в тому, що саме на район-
ному рівні створюється установа, яка в собі 
об’єднує різні види структур.

Директор Центру Олена Гуржій прове-
ла екскурсію відділеннями, познайомила 
гостей із дітками та сім’ями, які вже от-

римують допомогу фахівців у Центрі. За 
словами Олени Вікторівни: «Дуже важли-
во якомога раніше допомогти родині до-
лати труднощі. А також готувати суспіль-
ство до того, що ці діти не повинні бути ви-
гнанцями й не потрапляти до притулків». 
Центр унікальний у своєму роді, єдиний в 

Україні, який надає такі соціальні послуги, а 
саме: існує служба підтримки сім’ї, спрямова-
на на збереження сімей, попередження вилу-
чення дітей із сімей, збільшення можливості 

батьків турбуватися про своїх дітей та захи-
щати їх права. Відділення  термінового влаш-
тування дітей, які вилучені з середовища, 
де існує загроза їхньому життю та здоров’ю, 
діти, які постраждали від насильства та по-
требують захисту – адаптації й реабілітації. 

На сьогодні в Центрі перебуває 16 дітей від 
2 до 14 років. 

Служба раннього втручання покликана 
якомога раніше виявити порушення в розвит-
ку дитини та допомогти батькам створити 
оптимальні умови для її розвитку та навчан-
ня. Також у Центрі створене стаціонарне від-
ділення матерів із дітьми. Тут перебувають 

жінки, які потребують соціального захисту 
та допомоги. На сьогодні у відділенні пере-
буває дві мами з дітками.

Кореспондент нашої газети поспілкувала-
ся з Марією Мірошник із села Партизанське. 
Дівчині 21 рік, а її донечці Ані виповнилося 
2 рочки. Вона виходець із дитячого будинку, 

потім перебувала в Магдалинівсько-
му інтернаті, там же закінчила про-
фесійно-технічне училище. Особи-
сте життя в дівчини не склалося. До 
Центру молода мама потрапила через 
насилля в сім’ї – чоловік систематич-
но бив дружину та в нетверезому ста-
ні влаштовував скандали, виганяв із 
дому. Марія не хоче повертатися до 
чоловіка-тирана, мріє дівчина пере-
горнути нову сторінку свого життя. 
«В Центрі я почуваю себе в безпеці, 
– розповідає Марія, – ми з Анечкою 

ходимо на прогулянки, 
у нас є своя кімната та 
кухня, де ми готуємо 
їжу. Також відвідуємо 
заняття, де турботливі 
фахівці вчать мою ді-

вчинку малювати, розмовляти. Разом із пра-
цівниками Центру я планую своє подальше 
життя. Я впевнена, що мені тут допоможуть». 

26-річна Оксана Фесенко з села Новоолек-
сандрівка разом із донечкою Машенькою, якій 
2,7 рочки, близько місяця перебуває в Центрі. 
Сюди вона потрапила через соціальну неадап-
тованість. Ані власного житла, ні реєстрації 
вона не має, близькі та рідні відвернулися від 
Оксани. В Центрі дівчину вчать правильно 
доглядати та виховувати дитину, проводять 
розвиваючі заняття з дівчинкою. Спеціалісти 
Центру розповідають, що маленька Машенька 
робить успіхи – вона вже почала розмовляти та 
без остраху грається з дітьми. 

Для малечі, які сьогодні отримують послу-
ги в Центрі, працівники закладу влаштували 
справжнє свято з казковими героями, кон-
курсами, піснями та танцями. А наприкінці 
заходу всі присутні мали змогу взяти участь 
у прикрашанні новорічної красуні-ялинки та 
загадати заповітне бажання. Приємним було 
те, що всі іграшки дітки зробили власноруч. 
Кожен дорослий отримав на згадку сувенір 
від щирого дитячого серця. А запущені в 
небо повітряні кульки символізували світле 
майбуття для кожної дитини в Україні.

До уваги жителів Дніпропетровського району!
Порядок направлення дітей та сімей до Цен-

тру соціальної підтримки сімей та дітей «До-
бре вдома» читайте на сайті району.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне.
На фото: оглядова екскурсія відділеннями 

Центру; перші відвідувачі Центру соціаль-
ної підтримки сімей та дітей «Добре вдома».

ЗбережеМо роДиНу Для ДитиНи
ДОБРЕ ВДОМА

Щ и рі  по с м і ш к и  м а л е н ьк и х  м рі й н и к і в
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Саме так називався творчий конкурс, у якому газета «Наше місто» за-
пропонувала взяти участь маленьким дніпропетровчанам.

У неділю, 21 грудня, організатори конкурсу підвели його підсумки. Наго-
роджували юних переможців в.о. міського голови Дніпропетровська Максим 
Романенко та головний редактор газети «Наше місто» Олександр Макуха. 

Чудове дитяче свято відбулося в одному з торгових центрів Дніпропе-
тровська. 

Маленькі патріоти у національних костюмах розповідали вірші та демон-
стрували знання історії України, давали інтерв’ю для телебачення та газет.

За патріотизм, креативність і оригінальність діти отримали дипломи, 
м’які іграшки «Баранці» – символ Нового року та солодкі подарунки. 
Учасників свята розважали аніматори. Потім малечу запросили до улю-
бленого лабіринту в дитячій ігровій кімнаті. 

– Ми дуже любимо співати українські пісні та розповідати вірші про 
нашу країну, – сказали переможці конкурсу «Ми – маленькі українці» 

Лія Касьянова та Арлен Жорняк. Були 
раді, коли дізналися, що потрапили у 
число переможців конкурсу. Спасибі 
всім за таке гарне свято. У нашій Укра-
їні все буде добре!

Таміла ЖОРНЯК.

На фото: в.о. міського голови Дні-
пропетровська Максим Романенко, 
головний редактор газети «Наше 
місто» Олександр Макуха та пере-
можці конкурсу – учениця 1-го «В» 
Ювілейної ПШ-2 Лія Касьянова та 
вихованець дитячого садка «Беріз-
ка» (сел. Ювілейне) Арлен Жорняк.

Після утвердження України як незалеж-
ної унітарної держави розмови про її феде-
ралізацію втратили актуальність.

Аргументи проти Федералізації Украї-
ни: 1. Замість того, щоб зняти протиріччя, 
федералізація може посилити розкол кра-
їни, оскільки передбачає більшу культур-
ну, економічну й навіть політичну замкну-
тість регіонів та, відповідно, загострення 
суперечностей між ними на ґрунті герої-
зації різних за поглядами історичних осіб, 
культурної та економічної орієнтації, різ-
ності традицій, мови, конфесійної належ-
ності тощо. 2. Федеративні країни форму-
ються внаслідок інтеграційних процесів, 
що охоплюють певні національно-терито-
ріальні утворення, а не у результаті поділу 
держави. 

Президент України П.О.Порошенко, ко-
ристуючись консенсусною підтримкою 
найбільших політичних сил в Україні, 
пропонує провести реформу, спрямовану 
на децентралізацію влади. Відповідні за-
ходи передбачено у проекті конституцій-
ної реформи, ініційованої Главою держа-
ви. На переконання Президента України, 
децентралізація влади дасть можливість 
урахувати місцеву специфіку регіонів, зо-
крема й у питаннях віри, історичної пам’я-
ті, мови, релігії, етнічних традицій.

У проекті Конституції України передба-
чено три адміністративно-територіальні 
одиниці: 1) регіони, 2) райони, 3) громади. 
Кількість та назви регіонів залишаються 
незмінними й відповідають кількості та 
назвам областей.

Жителі громади на основі загального, 
рівного, прямого виборчого права обира-
ють шляхом таємного голосування, від-
повідно, сільського, селищного, міського 

голову, який очолює виконав-
чий комітет ради, головує на 
його засіданнях. Голова рай-
ради, якого обирають зі скла-

ду депутатів, очолює її виконавчий орган. 
Райрада за поданням обраного голови фор-
мує склад виконавчого органу ради.

Президент України пропонує ліквіду-
вати вертикаль державних адміністрацій. 
Тобто, скасовуються посади голів держад-
міністрацій. Натомість має з’явитися но-
вий інститут – представники Президента 
України, які призначатимуться в регіонах 
та районах. Формально повноваження 
представників Президента України знач-
но. Зменшені порівняно з повноваженнями 
нинішніх голів державних адміністрацій.

Передбачається й бюджетна децентра-
лізація. Тобто, передання повноважень і 
відповідальності від центрального уря-
ду до органів місцевого самоврядування. 
Йдеться, зокрема, про передачу відповід-
них фінансових ресурсів через запрова-
дження місцевих податків або закріплен-
ня частини загальнодержавних податків 
за місцевими бюджетами.

Проект закону про внесення змін до 
Конституції України, запропонований 
Президентом України П.О.Порошенком, 
отримав схвалення Венеціанської комісії.

Отже, найбільш оптимальним варіан-
том форми державного устрою для Укра-
їни є унітарна республіка з розширеним 
переліком делегованих повноважень регі-
онам, що має сприяти підвищенню рівня 
життя громадян та викоріненню тенден-
цій сепаратизму (це взаємозалежні речі); 
розвиненню почуття єдності між усіма 
українцями, консолідації громадян та по-
літичній стабілізації.

За матеріалами Департаменту 
інформаційної діяльності та ко-
мунікацій із громадськістю.

ТВОРЧИЙ КОНКУРСМи – Маленькі  українці

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

Консолідоване суспільство

безпека  в  сучасних  умовах  життя

Днями в районному Будинку культури відбувся  
семінар-практикум щодо проведення на підпри-
ємствах заходів, пов’яза-
них із безпекою в сучас-
них умовах життя.

Внаслідок тривалого 
втручання Російської 
Федерації у внутрішні 
справи України, з метою 
нейтралізації обумовле-
них цим загроз націо-
нальній безпеці Укра-
їни, Рада національної 
безпеки і оборони разом 
із Президентом України 
ухвалили низку рішень, 
направлених на 
посилення обо-
р о н о з д а т н о с т і 
країни, розробку 
та впровадження 
першочергових 
заходів у вказаному напрямку орга-
нами виконавчої безпеки.

Семінар-практикум проводився 
з метою впровадження в трудових 
колективах Дніпропетровського ра-
йону, на підприємствах усіх форм 
власності короткострокової військо-
во-медичної підготовки, ознайом-
лення з заходами цивільної безпеки 
й оборони, першочерговими діями у 
разі особливого періоду та військо-
вого стану. 

У роботі семінару-практикуму взяли участь 
радник голови Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації Борис Трейгерман, голова 
Дніпропетровської райдержадміністрації Еду-
ард Підлубний, голова Дніпропетровської рай-
ради Віталій Жеганський, командир батальйону 

«Придніпров’я» Армен Мартиросов, керівники 
органів місцевого самоврядування району, депу-

тати місцевих рад, представники райвійськкома-
ту, керівники підприємств та установ району.

На території Дніпропетровського району за-
реєстровано та активно виконує свої обов’язки 
Громадське формування з охорони громадського 
порядку та державного кордону «Батальйон тери-
торіального захисту «Придніпров’я». Використо-

вуючи наявні можливості громадського форму-
вання за сприянням Дніпропетровської райдер-
жадміністрації, районної ради та райвійськкомату 
заплановано проводити програму короткостроко-
вої військово-медичної підготовки за участю тру-
дових колективів підприємств, установ та орга-
нізацій району та громадян, які можуть бути мо-
білізовані у Збройні Сили України, або залучені 
у відповідності до законів України до виконання 
заходів із охорони громадського порядку, захисту 
власності, економічної інфраструктури, безпеки й 
оборони на території району.

Командир батальйону «Придніпров’я» Армен 
Мартиросов подякував усім за допомогу баталь-
йону та вручив подяки людям, які від щирого сер-
ця допомагають бійцям. Серед тих, хто підтримує 

наших героїв – керівники 
та громадські активісти: 
Анатолій Клименко, Ві-
ктор Шинкевич, Андрій 
Костюченко, Роман Пру-
денко, Володимир Пе-

тренко, Санасар Куюмчан, 
Володимир Мартинець, Ка-
терина Желяб’єва, Валентина 
Стець, Олександр Візір, Гри-
горій Андрєєв, Петро Дудка, 
Іван Камінський. 

У ході семінару-практикуму 
відбулася демонстрація вій-
ськового спорядження. При-
сутні мали змогу поспілкува-
тися з інструктором баталь-

йону «Придніпров’я» Віталієм Дорохіним, задати 
питання щодо удосконалення заходів, пов’язаних 
із безпекою сучасних умов життя, забезпечення 
заходів із військово-патріотичного виховання.

Таміла ЖОРНЯК. сел. Ювілейне.
На фото автора: учасники семінару-практи-

куму.

П АТ РІО Т И Ч Н Е  ВИ ХОВА Н Н Я 
Нинішня ситуація в 

країні вимагає активізації 
роботи з патріотичного ви-
ховання учнів загальноос-
вітніх навчальних закладів 
й зумовлює зростання ролі 
предмету «Захист Вітчиз-
ни» в цьому процесі. 

У Дніпропетровському 
районі стали інтегровані 
навчально-виховні заходи з 
предмету «Захист Вітчизни» 
на базі Підгородненської СЗШ-2. Безпосередніми учасниками першого такого заходу, 
який складався з організаційно-мотиваційного, практичного й підсумкового блоків, ста-
ли учні 10-11-их класів Підгородненської СЗШ-2, №3, №4, Підгородненського НВК №1. 

Перед початком занять до старшокласників зі словами настанови  звернулися Еду-
ард Підлубний, голова райдержадміністрації; Віталій Жеганський, голова райради; 
Максим Карпушин, заступник командира батальйону «Придніпров’я»; Владислав 
Безпалько,  боєць батальйону «Дніпро-1»; Галина Савчук, волонтер «Штабу допомоги 
пораненим військовослужбовцям».    

Отримавши слова підтримки від керівництва району, учні перейшли до прак-
тичного блоку занять,  метою яких було формування практичних умінь і навичок 
розбирання й збирання автомата Калашникова та пістолета Макарова; ознайом-
лення  із військовим спорядженням та його практичним використанням; форму-
вання практичних умінь і навичок  надання першої медичної допомоги пораненим 
і хворим; виховання почуття взаємовиручки та взаємодопомоги;  патріотизму.

Згадані заходи мають системний характер і не обмежуються одноразовими за-
няттями, а тому 11 грудня на базі Ювілейної СЗШ-1 військових навичок набували 
старшокласники Олександрівської СШ і Ювілейної СЗШ-1, а 18 грудня на базі Кі-
ровської СЗШ –  Горянівської СШ, Кіровської СШ-1, Кіровської СШ-2, Партизан-
ської СШ. У подальшому, в січні-лютому 2015 року, до проекту будуть залучені 
учні й  інших шкіл району.

Значущість цих занять полягає в тому, що в умовах відсутності в закладах осві-
ти необхідної  матеріальної бази з предмету, учням надається можливість  набути 
не тільки навичок поводження зі зброєю, а й навчитися надавати першу медич-
ну допомогу, завдяки матеріальному оснащенню, наданому  батальйонами «Дні-
про-1» та «Придніпров’я», Центром первинної медико-санітарної допомоги Дні-
пропетровського району. 

Набуті практичні знання та навички з предмету «Захист Вітчизни» формують 
рівень готовності майбутніх випускників до виконання конституційного обов’яз-
ку  щодо захисту Вітчизни.

Євгенія КРІЧКЕВИЧ, методист методичного кабінету відділу освіти. 

ВІЙСКОВА ПІДГОТОВКА



6 26 грудня 2014 рок у № 50 (7869)
«Дніпровська зоря» суспільство

ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ

Відділ культури, ту-
ризму,національностей 
та релігій райдержад-
міністрації,колектив 
Дніпропетровського ра-
йонного будинку культу-
ри та культпрацівники 
району щиро вітають із 
60-річним ювілеєм заслу-
женого працівника куль-
тури україни, керівни-
ка народного 
анса мблю 

«Чорнобривці», народного майстра 
Миколу ЧИРВУ

Шановний Миколо Лукичу!
Хай доля піснею зліта,

Розквітне цвіт калиною у лузі,
Хай будуть щедрими літа

На щастя, на здоров’я і на друзів!
Людської шани зичимо й тепла,

Достатку,злагоди і дружби у родині,
Щоб вся журба у безвість відійшла,

А радість залишалася віднині!

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ

Як змінити свою долю та дарувати 
радість людям навчать у Всеукра-
їнському центрі професійної реабі-
літації інвалідів. Останнім часом у 
суспільстві багато говориться про 
економічну кризу, проте нерідко 
замовчується проблема моральної 
кризи – дефіцит взаємодопомоги, 
поваги, доброти та милосердя.

У кожного своє мірило щастя: ко-
мусь не вистачає мільйона чи двох, 
іншому новенького авто чи замісь-
кого будинку для прийому гостей, а 
комусь – простого розуміння. Інколи 
більшість із нас просто не наважу-
ється зблизька заглянути в очі чужої 
біди. А знедолені, що залишилися 
сам на сам із проблемами та хворо-
бами, чекають аби хоч хто-небудь 
завітав до них, підтримав, допоміг 
словами й справами.

Хочеться донести інформацію до 
інвалідів Дніпропетровського ра-
йону про організацію навчання та 
дозвілля слухачів Всеукраїнсько-
го центру професійної реабілітації 
інвалідів. Розташований всеукра-
їнський центр професійної реабілі-
тації інвалідів (далі - Центр) – дер-
жавна соціальна установа Міністер-
ства соціальної політики України 
– у мальовничій місцевості поблизу 
села Лютіж Вишгородського району 
Київщини.

Умови там навіть кращі, ніж у де-
кого вдома: безбар’єрність у пересу-
ванні, як у корпусах, так і на тери-
торії закладу. Настояне на пахощах 
соснового лісу чисте повітря, трира-
зове харчування, змістовне дозвілля. 

Все це робить перебування в 
Центрі цікавим і незабутнім.

На навчання за направлен-
нями приймаються повнолітні інва-
ліди I-III груп.

Поселяють слухачів у сучасних 
житлових корпусах, обладнаних 
усім необхідним, аби почуватися 
комфортно.

Професійне навчання в Центрі 
поєднується з медичними процеду-
рами та заходами соціально-психо-
логічної реабілітації.

До послуг слухачів – кабінет фі-
зіотерапії, зал лікувальної фізкуль-
тури, бальнеолікування, масаж, 
комп’ютерна діагностика, консуль-
тації психолога та соціального пра-
цівника, групові тренінгові заняття.

За час перебування в Центрі змі-
нюються погляди слухачів на життя, 
взаємини.

Адже період навчання за всіма 
робітничими професіями досить 
тривалий. Протягом 10 місяців опа-
новують професію «соціальний ро-
бітник», «швачка» та «вишивальни-
ця», 3,5 місяців – «взуттьовик з ре-
монту взуття», 5 місяців – «оператор 
комп’ютерного набору», «секретар 
керівника», «обліковець з реєстра-
ції бухгалтерських даних», «перу-
кар-модельєр», «слюсар з ремонту 
автомобілів», «бджоляр».

Колектив Центру працює за по-
кликом душі і серця, повсякчас до-
кладає зусиль, аби слухачі повірили 
в себе, у власні сили та змінили своє 
життя на краще, адаптувалися до 
соціуму. Скрізь панує доброзичли-
вість, взаємодопомога та милосерд.
Навчання у Центрі за всіма про-
фесіями – період досить тривалий. 
Тому вільний від занять час слуха-

чі, ближче познайомившись, разом 
зі співробітниками беруть активну 
участь у художній самодіяльності, 
спортивних змаганнях, готують та 
проводять вечори відпочинку, кон-
церти, виставки власних та групо-
вих робіт, конкурси та дискотеки, 
грають у настільний теніс, знайом-
ляться з визначними місцями Київ-
щини.

Досвід роботи Центру засвідчив, 
що творча активність у процесі нав-
чання благотворно впливає на само-
оцінку, самореалізацію слухачів і за-
безпечує випускникам упевненість у 
досягненні життєво важливих цілей.

У Центрі слухачі здобувають про-
фесію, зустрічають нових друзів і 
навіть «другу половинку».

Центр є провідною реабілітацій-
ною установою сфери управління 
Міністерства соціальної політики 
України в галузі професійної реабі-
літації осіб з інвалідністю з метою 
реалізації їх права на освіту і працю, 
інтеграцію в соціум, як повноцінних 
членів суспільства, то ж рекоменду-
ємо інвалідам Дніпропетровського 
району, особливо молодим людям – 
здобути професію, яка б припала до 
душі у Всеукраїнському Центрі про-
фесійної реабілітації інвалідів. 

За довідками щодо умов на-
правлення інвалідів на навчання 
можна звертатися до управління 
соціального захисту населення, 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, 5. Телефони для довідок: 
753-91-36, 753-77-43.

Світлана БЕССАРАБ, 
заступник начальника управлін-
ня соціального захисту населення 
Дніпропетровської райдержадмі-
ністрації. 

СОЦЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ

РЕЗУЛЬТАТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ЄСВ
Нещодавно в Дніпропетровській ОДПІ відбулася зустріч з жур-

налістами районних ЗМІ за участю начальника управління доходів і 
зборів з фізичних осіб Сергія Скрипника на тему «Результати адміні-
стрування ЄСВ з початку поточного року». 

Сергій Юрійович зазначив, що в Дніпропетровській ОДПІ обліко-
вуються 14333 страхувальників, юридичних та фізичних осіб – під-
приємців. З них сплачують страхові внески – 7567 фізичних та юри-
дичних осіб.

Станом на 1 грудня поточного року до цільових фондів фактично 
надійшло 384102,5 тис. грн єдиного соціального внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування.

За результатами звітного періоду адміністрування ЄСВ подали 
звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового за-
безпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нара-
хованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування до органів доходів і зборів – 21487 юридичних і фізич-
них осіб – підприємців, які мають найманих працівників в тому числі 
майже 18120 звітів в електронному вигляді.

В центрі обслуговування платників фахівці ДПІ постійно надають 
консультації по заповненню податкової звітності та звітності з ЄСВ в 
електронному вигляді.

Начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб 
звернув увагу на строки подачі звіту по ЄСВ різними ка-
тегоріями суб’єктів господарювання: страхувальники за 

найманих осіб подають звіт щомісяця протягом 20 календарних днів, 
наступних за останнім днем звітного місяця; фізичні особи – підпри-
ємці без найманих робітників (у тому числі ті, які обрали спрощену 
систему оподаткування) формують і подають звіт самі за себе один 
раз у рік до 10 лютого; якщо підприємство (підприємець) не веде 
господарську діяльність, не має найманих робітників, відповідно не 
нараховує заробітну плату, то звіт про суми нарахованого ЄСВ із про-
черками подавати не потрібно.

Сергій Юрійович нагадав, що Дніпропетровська ОДПІ лише ад-
мініструє єдиний внесок, а суб’єкти господарювання самостійно пе-
рераховують кошти на спеціальний рахунок відкритий у Держказна-
чействі. Далі казначейство оперативно розподіляє їх між фондами 
соціального страхування.

В кінці зустрічі із журналістами Сергій Скрипник повідомив 
присутнім, що з 1 січня 2015 року стартує кампанія з декларування 
громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих ними про-
тягом 2014 року. Декларації про доходи прийматимуться до 1 травня 
2015 року. Фахівці Дніпропетровської ОДПІ закликають платників 
сумлінно виконати свій громадянський обов’язок та своєчасно пода-
ти декларації.

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

сі ми родом із дитинства, і мабуть 
найяскравіший спогад дитячий – це Дід 

Мороз і чекання новорічного дива. Дід Мороз 
– це, напевно, найулюбленіший казковий персо-
наж, і, звісно ж, найдорожчий новорічний гість 
для дорослих і дітей. А звідки ж 
він узявся? Де живе? У стародав-
ніх слов’ян його прообраз – Поз-
визд, або Зимник, бог буревіїв і 
негод. Варто йому труснути голо-
вою, і на землю повалить град. За-
мість плаща у нього вітрик, з-під 
поли його одягу сиплеться лапа-
тий сніг, супроводжує його свита 
бурь і ураганів, де він торкнеться 
своїм посохом – там чекай сильної 
холоднечі. В усіх східних слов’ян 
Дід Мороз – богатир, коваль, який 
заховує воду в крижані окови, а 
також володар холодних зимових 
вітрів. Іноді, коли у Діда Мороза 
хороший настрій, він допомагає подорожнім, 
які заблукали, вказуючи дорогу.

Цей дідусь із суворою вдачею з листопада по 
березень був повновладним господарем на зем-
лі, і навіть сонце його боялося! Його дружиною 
була зла-презла Зима.

З часом у Діда Мороза з’явилася онучка Сні-
гуронька, й характер його подобрішав, він став 
приносити дітям подарунки під Новий рік і ви-
конувати заповітні бажання.

Який вік зимового чарівника, напевно, неві-
домо, але точно, що більше 2000 років. Дату 
народження Діда Мороза вигадали самі діти, 
оскільки 18 листопада на його вотчині у Вели-
кому Устюзі чинності набирає справжня зима, 
і починаються морози.

Привітати казкового чарівника працівники 
районної дитячої бібліотеки вирішили разом із 
малечею дитячого садка «Енергетик». Дітлахи 

готували подарунки для Діда Мороза – намалю-
вали дуже гарні малюнки з його зображенням.

На святі звучали вірші про Діда Мороза, діт-
ки дізналися хто ж такий цей загадковий дідусь, 
звідки він узявся. А потім усі гуртом подивили-

ся мультфільм «Дід Мороз і сірий вовк» (техніч-
не забезпечення – бібліотекар юнацького абоне-
менту Юлія Равшанова).

Дитяча галерея намальованих Дідів Моро-
зів надихнула працівників РДБ на створення 
буклету «З Днем народження, Дідусю Моро-
зе». Він буде гарним та приємним нагадуван-
ням нам всім про це веселе свято – день на-
родження Діда Мороза.

У нашій бібліотеці є багато дитячих книг, 
у яких розповідається безліч цікавих історій 
про Діда Мороза і Снігуроньку. Це прекрас-
ні герої з нашого дитинства, тож хай і наші 
дітки виростуть на прекрасних казкових пер-
сонажах, які завжди навчать добру й подару-
ють гарний настрій.

Тетяна РУХЛІНСЬКА,  
заступник директора по роботі 
з дітьми, м. Підгородне. 

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДІДА МОРОЗА

ВІДЛУННЯ СВЯТА

10 грудня у Дніпропетровську пройшов «Фінансовий 
форум», який компанія «Сингента» організовує для ліде-
рів агропромислового комплексу України. Прес-конферен-
ції взяли участь: Сергій Бут, директор Південно-Східного 
бізнес-регіону, Хелен Феірлемб, керівник групи з розвитку 
бізнесу компанії «Сингента», Юрій Рубан, старший кон-
сультант компанії «Агрител», Роман Хрипко, менеджер з 
розвитку бізнесу компанії «Сингента».

У конференції взяли участь близько 40 представ-
ників сільськогосподарських підприємств. Дніпро-
петровський район на заході представляв В’ячеслав 
Лінський, керівник ТОВ «Любимівка».

Провідна міжнародна компанія «Сингента» презенту-
вала українським аграріям нові програми «Фінансових рі-
шень» на сезон 2014/2015, серед яких «Підтримка Плюс», 
«Агрі Плюс», «Форвард Плюс» і «Страхування Ріпак». Ці 
програми дозволяють українським сільгоспвиробникам 
мати простий доступ до різних сучасних фінансових ін-
струментів, допомагають керувати погодними й ціновими 
ризиками. Такий економічний супровід агробізнесу, під-
тримка аграріїв має велике значення у складний час. 

Керівник групи з розвитку бізнесу компанії «Син-
гента» Хелен Феірлемб зазначила, що спеціалісти 
ставлять себе на місце аграріїв і добре розуміють, як 
їх треба підтримувати: «Компанія розробила інстру-
менти, які дозволяють аграріям почуватися захищено 
і водночас отримувати високі прибутки. По-перше, ми 
допомагаємо реалізувати сільгосппродукцію за вигід-
нішими цінами. По-друге, захищаємо ціни на майбут-
ній урожай від падіння. По-третє, пропонуємо заходи, 
які мінімізують вплив погодних ризиків. У нас є по-
трібні знання і досвід, щоб зробити такі інструменти 
простими й надійними в українських реаліях».

В Україні аграрії все частіше почали звертати увагу 
на світовий досвід ведення бізнесу. Але, як відомо, в 
Америці, Англії та інших провідних країнах для сіль-
госпвиробників створені спеціальні програми, які до-
помагають їм вести свою справу та захищають її від 
різноманітних ризиків.

«На жаль, Україна в цьому питанні не має такого 
досвіду. Тому головне завдання компанії «Сингента» 
– допомогти аграріям. Для цього і створені чотири 
головні програми: «Підтримка Плюс», «Агрі Плюс», 
«Форвард Плюс» і «Страхування Ріпак», - підкреслив 
менеджер з розвитку бізнесу Роман Хрипко. Зокрема 
він зазначив, що програма «Підтримка Плюс» – це 
унікальний інструмент для отримання додаткового 
прибутку, «Агрі Плюс» – можливість продати куку-
рудзу зараз і отримати додатковий прибуток навесні, 
якщо ціни виростуть. Програма «Форвард Плюс» пе-
редбачає захист ціни майбутнього врожаю від падін-
ня та можливість її збільшення, а «Страхування рі-
пак» - компенсація витрат у разі вимерзання посівів.

«Міжнародна компанія «Сингента», втілюючи 
швейцарський досвід, працює в різних областях Укра-
їни. Але особливої підтримки потребують регіони з 
ризикованим землеробством. Саме такими є Дніпро-
петровська, Запорізька та Кіровоградська області. Для 
аграріїв цих регіонів «Фінансові рішення» допоможуть 
за будь-яких умов вести агробізнес», - резюмував ди-
ректор Південно-Східного бізнес-регіону Сергій Бут.

Таміла ЖОРНЯК, м. Дніпропетровськ.

ПІДТРИМКА АГРАРІЇВ

В



26 грудня 2014 рок у № 50 (7869)
«Дніпровська зоря»інФормаЦіЙне асорті 7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
РОЗГЛЯД МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ
Для ознайомлення громад-

ськості  з намірами забудови 
території в приміщенні Но-
воолександрівської сільської 
ради за адресою: с. Новоолек-
сандрівка, вул. Сурська, 74, оп-
рилюднено проект «Детальний 
план частини території квар-
талу по вул. Парковій, 14-А в с. 
Новоолександрівка Дніпропе-
тровського району Дніпропе-
тровської області щодо розмі-
щення земельної ділянки під 
розміщення багатоквартирного 
дому з вбудованими нежитлови-

ми приміщеннями». Детальний 
план розроблений на підставі 
рішення Новоолександрівської 
сільської ради Дніпропетров-
ського району Дніпропетров-
ської області VI скликання 24 
сесії від 17 квітня 2013 р.

Головною метою деталь-
ного плану є розміщення на 
території кварталу по вул. 
Парковій, 14-А в с. Новоолек-
сандрівка Дніпропетровсько-
го району Дніпропетровської 
області земельної ділянки під 
розміщення багатоквартирно-
го дому з вбудованими нежит-
ловими приміщеннями.

Детальний план представле-

ний для ознайомлення в робо-
чі дні з 26. 12. 2014 р. по 25. 01. 
2015 р., з 10-00 до 16-00 год.

Пропозиції та зауваження на-
даються в письмовій формі (по-
винні містити обґрунтування  з 
урахуванням вимог законодав-
ства, будівельних норм, дер-
жавних стандартів та правил) 
на адресу Новоолександрівської 
сільської ради, з зазначенням 
прізвища, ім я́ та по батькові, 
місця проживання, особистим 
підписом, до 25. 01. 2015 р.

Розгляд наданих пропозицій 
закінчується 25. 01. 2015 р., те-
лефон для довідок 

(056) 712-33-86.

Різдво – християнське свято, 
пам’ятний день для віруючих 
людей, і тому сорокаденний 
піст, призначений для зміцнен-
ня душі людини, підготовки її 

перед світлим святом.
Приготуйте не тільки різд-

вяне частування, а й при-
красьте свій будинок ялиною. 

На гілки можна повісити фрук-
ти, фігурки, квіти. Також ви мо-
жете прикрасити будинок гір-

ляндами та фігурками ангелів. Пам’ятайте, що тра-
диційно різдвяними кольорами є золотий і червоний.

На стіл можна ставити не тільки пісні страви, а й 
м’ясні, рибні. Солодощі також є важливим елемен-
том святкового обіду. 

Не забудьте приготувати подарунки для рідних, 
близьких, гостей. Зовсім не обов’язково дарувати 
дорогий подарунок. Він може бути зроблений сво-
їми руками. 
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рІЗДВо ХриСтоВе

Управління Державної казначейської 
служби України у Дніпропетровському ра-
йоні Дніпропетровської області оголошує 
конкурс на заміщення тимчасової вакантної 
посади: головного спеціаліста  і провідного 
казначея відділу звітності та бухгалтерсько-
го обліку операцій з виконання бюджетів та 
вакантної посади спеціаліста відділу звітно-
сті та бухгалтерського обліку операцій з ви-
конання бюджетів.Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта за 
фахом, володіння державною мовою, воло-
діння персональним комп’ютером,  досвід  
роботи за фахом на посаді не менше 3-х ро-
ків, а для спеціаліста без стажу роботи. Для 
участі в конкурсі надаються такі доку-
менти: 1.Заява; 2.Заповнена особова картка 
з автобіографією; 3.Ксерокопії документів 
про освіту, паспорта, довідки з ІНН, трудо-
вої книжки, військового квитка; 4.Деклара-
ція про доходи та зобов’язання фін.характе-
ру за 2013 рік; 5.медичну довідку про стан 
здоров’я; 6.Фотокартки розміром 4x6 – 2 шт. 
Документи приймаються упродовж 30 днів із 
дня опублікування оголошення. Довідки  за 
телефонами: 38-35-94,  27-79-01. Звертати-
ся за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплич-
на,2  ( 2 поверх, кім.203).    

БЕЗПЕЧНА ЯЛИНКА
Любителям петард і феєрверків потрібно відмо-

витися від використання саморобок і звернутися до спеціалізованих крам-
ниць, де вони отримають не тільки потрібний товар, а й інструкції до його 
безпечного використання. Слід пам’ятати, що піротехнічним випробуванням 
і експериментам не місце у житлових приміщеннях і поблизу споруд будь-яко-
го призначення. Не можна користуватися поблизу ялинки й 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 вогнем нерідко спричинюють пожежу. У школах на підприєм-
ствах й в організаціях, де збираються влаштовувати новорічні свята, треба 
наперед подбати про пожежну безпеку цих заходів. Доцільно заздалегідь 
обрати й підготувати приміщення, де стоятиме лісова красуня й відбу-
ватиметься свято. Найзручніші та найнебезпечніші для цього – перший 
та другий поверхи та приміщення з двома виходами. Ялинка має сто-
яти на певній відстані від стін, не торкатися стелі й не перешкоджати 
можливості вільно вийти з приміщення, безперешкодно рухатися все-
редині. У проходах не можна також тримати стільці, електродрти, через 
які можна перечепитися. Двері мають бути прочиненими навстіж або ж, 
принаймні, незачиненими. Слід зважати на розміри приміщення, де влаштову-
ється свято, щоб не  сталося його переповнення понад установлені норми. Засо-
би пожежогасіння необхідно зберігати на видноті, у легкодоступному місці. За 
браку в приміщенні електричного освітлення (на випадок ймовірного вимкнен-
ня тощо) варто святкування новорічної ялинки, особливо у дитячих закладах, 
проводити протягом світлового дня. Святкова ілюмінація мусить бути викона-
на тільки кваліфікованими електриком, із гірлянд заводського виготовлення, 
з дотриманням усіх правил улаштування електроустановок. Лампи мають на-
дійно закріплюватися і при перших ознаках несправності (миги тіні, іскрінні) 
відразу ж вимикатися.

Якщо дотримуватись цих вимог, то прийдешні свята будуть по-справжньому 
безпечними й спокійними.

Артем ЗАПОЛЯНСЬКИЙ, головний інспектор Дніпропетровського РС.

ДСНС ІНФОРМУЄ

ПРАВИЛА  ПОЖЕЖНОЇ  ПОВЕДІНКИ  
В  НОВОРІЧНІ  СВЯТА

Сектор взаємодії з правоохоронними органа-
ми, цивільного захисту та оборонної роботи 

Дніпропетровської райдержадміністра-
ції нагадує про необхідність дотриман-

ня правил пожежної безпеки під час свят-
кування Нового року та Різдва Христова: 
ялинка має бути встановлена на стійкій 
основі; забороняється встановлювати 
ялинку на шляхах евакуації; ілюміна-
ція мусить бути виконана з дотриман-
ням правил влаштування електроу-
становок; при виявленні будь-якої 
несправності в ілюмінації (нагрівання 
дротів, блимання лампочок, іскріння 
тощо) її слід терміново вимкнути; мі-

німальна відстань від місця встановлення ялинки до 
опалювальних пристроїв та легкозаймистих речей, 
портьєр тощо має становити не менше 1 метра; не при-
крашайте ялинку ватою, папером, марлею та целуло-
їдними іграшками; необхідно використовувати тільки 
електричні гірлянди промислового виробництва; у 
приміщенні, де встановлено ялинку, категорично за-
боронено запалювати бенгальські вогні. 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно 
повідомте пожежну охорону за телефоном 101!

Дмитро ІВАННІКОВ, завідувач сектору взає-
модії з правоохоронними органами, цивільного 
захисту та оборонної роботи Дніпропетров-
ської райдержадміністрації.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

З метою усунення перешкод у роз-
витку бізнесу, недопущення фактів 
порушення прав фізичних осіб-підпри-
ємців та суб’єктів господарювання, не-
законного втручання у їх господарську 
діяльність, тиску з боку органів дер-
жавного контролю та правоохоронних 
органів у прокуратурі Дніпропетров-
ського району запроваджено телефон 
«гарячої лінії» (056) 27-90-04. Пові-
домлення приймаються в будні дні з 
9.00 до 18.00 год., перерва з 13.00 до 
14.00 год. 

ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ

Дніпропетровська райдержад-
міністрація оголошує конкурс на за-
міщення вакантних посад: головного 
спеціаліста відділу ведення Держав-
ного реєстру виборців райдержадміні-
страції (дві посади); головного спеціа-
ліста відділу правового забезпечення 
райдержадміністрації; головного спе-
ціаліста із здійснення внутрішнього 
аудиту райдержадміністрації; голов-
ного спеціаліста – бухгалтера служби 
у справах дітей райдержадміністра-
ції; головного спеціаліста служби у 
справах дітей райдержадміністрації 
(дві посади); заступника голови рай-
держадміністрації; начальника відді-
лу економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації. Вимоги до 
претендентів: громадянство Украї-
ни, повна вища освіта за напрямком 
роботи, стаж роботи за фахом не мен-
ше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача 
програмного забезпечення. Довідка 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, 5, тел.27-10-17.

Управління Пенсійного фонду України в Дні-
пропетровському районі Дніпропетровській об-
ласті оголошує конкурс на заміщення вакантних 
посад: заступника начальника відділу виконання бю-
джету, бухгалтерського обліку та звітності – заступ-
ника головного бухгалтера; спеціаліста 1 категорії 
відділу надходження, прогнозування платежів, облі-
ку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної ро-
боти; головного спеціаліста відділу з обслуговування 
та розгляду звернень громадян (тимчасово на період 
соціальної відпустки основного працівника); голов-
ного спеціаліста з діловодства загального відділу 
(тимчасово на період соціальної відпустки основного 
працівника); головного спеціаліста відділу з виплати 
(тимчасово на період соціальної відпустки основного 
працівника). У конкурсі можуть прийняти участь 
усі бажаючі громадяни України, які мають повну 
вищу освіту відповідного професійного спрямуван-
ня та стаж роботи в державній службі або в сферах 
управління за фахом. Володіння комп’ютерними 
програмами, знаннями законодавчої бази та інструк-
тивних документів. За довідками звертатися за 
телефонами: 725-47-06, 27-80-40. Адреса: сел.Юві-
лейне, вул.Теплична, 23. Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів із дня  опублікування 
оголошення. 

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ 
СЛУЖБ ДЛЯ СІМ Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
оголошує конкурс на зміщення вакантних посад 
фахівців із соціальної роботи (м. Підгородне, с. 
Новоолександрівка, сел. Ювілейне). Документи 
на конкурс приймаються протягом 30 кален-
дарних днів після публікації. Вимоги до пре-
тендентів: громадянство України, повна вища 
освіта за фахом педагога, психолога, соціально-
го педагога, соціальний працівник, медичного 
працівника, стаж роботи за фахом не менше 3 
років, володіння персональним комп’ютером в 
обсязі користувача програмного забезпечення. 
Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, буд. 5, каб. 41, тел. 753-68-41. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови тери-

торії в приміщенні Дніпропетровської Райдержадміністрації за 
адресою: смт. Ювілейне, вул. Теплична, 5, оприлюднено проект  
«Детальний план зони придорожнього сервісу в районі 229 км ав-
тодороги М-04 Знамянка-Луганськ-Ізварине Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області. Головною метою проекту є: 
уточнення планувальної структури і функціонального призначен-
ня, просторової композиції, метою розміщення об’єкту автотехоб-
слуговування в зоні придорожнього сервісу. Основні положення 
проекту та графічні матеріали представлені для ознайомлення в 
робочі дні з 26.12.2014 по 26.01.2015 року, з 10-00 до 16-00 год. 
Проект розроблений на підставі Розпорядження голови районної 
державної адміністрації Дніпропетровського району, Дніпропе-
тровської області – № Р-512/0/291-14 від 27 серпня 2014р. 

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі, повин-
ні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, 
будівельних норм, державних стандартів та правил, на адресу 
Дніпропетровської Райдержадміністрації, з зазначенням прізви-
ща, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом, 
до 26.01.2015 року. Розгляд наданих пропозицій закінчується 
26.01.2015 року, телефон для довідок (0562)718-10-44.

ТОВ «Дніпровський тепличний 
комбінат», Дніпропетровський р-н, 
сел. Ювілейне, вул. Радгоспна, 56-А, 
повідомляє про намір одержання до-
зволу на викиди. У приміщеннях під-
приємства є джерела викидів забруд-
нюючих речовин, через які в атмос-
ферне повітря викидаються: діоксид 
азоту, оксид вуглецю, парникові гази, 
оксиди заліза. Викиди забруднюючих 
речовин складають 6,34 т/рік. Викиди 
забруднюючих речовин підприємства 
відповідають проектним рішенням 
та умовам природоохоронного зако-
нодавства. Громадські організації та 
приватні особи можуть звернутися 
з обґрунтованими зауваженнями та 
пропозиціями до Дніпропетровської 
районної державної адміністрації 
Дніпропетровської обл. за адресою: 
вул. Теплична, 5, сел. Ювілейне, 
тел. (0562) 27-70-05.

ПРАВИЛА  ПОЖЕЖНОЇ  ПОВЕДІНКИ  

Сектор взаємодії з правоохоронними органа-
ми, цивільного захисту та оборонної роботи 

Дніпропетровської райдержадміністра-
ції нагадує про необхідність дотриман-

ниць, де вони отримають не тільки потрібний товар, а й інструкції до його 
безпечного використання. Слід пам’ятати, що піротехнічним випробуванням 
і експериментам не місце у житлових приміщеннях і поблизу споруд будь-яко-
го призначення. Не можна користуватися поблизу ялинки й хлопавками, бен-
гальськими вогнями, піротехнічними пристроями, а також тримати її в при-

Діти ні в якому разі  не повинні залишатися біля ялинки без нагляду, бо 
їх пустощі з вогнем нерідко спричинюють пожежу. У школах на підприєм-
ствах й в організаціях, де збираються влаштовувати новорічні свята, треба 
наперед подбати про пожежну безпеку цих заходів. Доцільно заздалегідь 
обрати й підготувати приміщення, де стоятиме лісова красуня й відбу-

ня правил пожежної безпеки під час свят-
кування Нового року та Різдва Христова: 
ялинка має бути встановлена на стійкій 
основі; забороняється встановлювати 
ялинку на шляхах евакуації; ілюміна-

дротів, блимання лампочок, іскріння 
тощо) її слід терміново вимкнути; мі-

09.01.15 року об 11.00 год. за адре-
сою сел. Кіровське, вул. Чапаєва, 
буд. 23, Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області будуть 
проводитись геодезичні роботи з 
встановлення меж земельної ділянки 
в натурі за заявою Глушко Ганни Юрі-
ївни. Суміжних землекористувачів 
просимо з’явитися за даною адресою.

ПРИКРАШАЄМО БУДИНОК
Майбутній 2015 рік за східним календарем буде 

роком синьо-зеленої Дерев’яної Кози (Вівці). Коза 
вважається веселою твариною, яка любить чистоту 
й затишок. Прикрасьте свій будинок синіми гірлян-
дами, мішурою, золотистим і зеленим дощиком. 
Серпантином можна прикрасити штори, стелю 
та кімнатні рослини. На вхідні двері повісьте два 
дзвіночки. Вікна стануть продовженням новоріч-
ного декору, якщо прикрасити їх сніжинками. На 
підвіконні доречно буде розмістити дерев’яну Козу 
та композиції з хвойних рослин та шишок.

ЩО ВДЯГНУТИ
Віддайте перевагу м’яким натуральним ткани-

нам із замші, оксамиту, кашеміру й шерсті. Виби-
раючи колір вбрання, не обов’язково робити акцент 
на синьому кольорі, головне, щоб воно було в одно-
му тоні. І заключною ноткою стануть прикраси з 
дерева: намиста, сережки, браслети та ін.

СВЯТКОВИЙ СТІЛ
Справжньою окрасою приміщення є новорічний 

стіл. Натуральні тканини – ось важлива умова при 
виборі скатертини для святкового столу. Льон або ба-
вовна для цього підійдуть якнайкраще. Серветки теж 
повинні бути з тканини. Поставте на стіл статуетки 
з дерева. А щоб задобрити Козу поставте дерев’яну 
вазу з чистою водою та прикрасьте її качанами куку-
рудзи та іншими ласощами, які любить ця тварина. 

Щоб завоювати симпатію Кози, включіть у святко-
ве меню страви та рецепти, які містять якомога біль-
ше різноманітної зелені, а також овочів і фруктів. До-
речними будуть десерти з яблуками, вівсяне печиво, 
витончені ванільні кекси, десертні шашлички.

НОВОРІЧНЕ МЕНЮ
Салат із копченим оселедцем

Інгредієнти: 250 г філе копченого оселедця, 1 ве-
лика цибулина, 3 стеблини зеленої цибулі, 1 ч. л. 
червоного меленого перцю, великий пучок кінзи, 
половина лимону, 5 ст.л. олії, 0,5 ч.л. чорного меле-
ного перцю, сіль.

Приготування: дрібно наріжте цибулю, кінзу, 
лимон. Оселедець наріжте невеликими довгими 
шматочками. Змішайте всі компоненти, заправте 
олією й приправте за смаком червоним або чорним 
перцем та сіллю. 

Канапе «Новорічні зірочки»
Інгредієнти: 1 білий хліб, 1 банка червоної ікри, 

1 банка вершкового сиру, олія.
Приготування: за допомогою формочки-зірки 

для печива виріжте з хлібної м’якушки зірки. Ро-
зігрійте сковороду, обсмажте хліб до хрусткої ско-
ринки. Кожну скибочку змастіть крем-сиром, звер-
ху розкладіть ікру. 

ГотУЄмось  
до свят
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(Вівці)

ДВАНАДЕСЯТІ ПЕРЕХІДНІ СВЯТА  
5 квітня - Вербна неділя (Вхід Господній в Єруса-

лим)
12 квітня - Пасха Христова
21 травня - Вознесіння Господнє
31 травня - Трійця (п’ятидесятниця)

ДВАНАДЕСЯТІ 
НЕПЕРЕХІДНІ СВЯТА

7 січня - Різдво Христове
19 січня - Хрещення Господнє
15 лютого - Стрітення Господнє
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці
21 травня - Апостола й євангеліста Іоанна Бого-

слова
22 травня - Святителя Миколая, архієпископа Мир 

Лікійських, чудотворця
19 серпня - Преображення Господнє
28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці
27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього

4 грудня - Введення в Храм Пресвятої 
Богородиці

ВЕЛИКІ ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА
14 січня - образаніе Господнє. Пам’ять 
Василія Великого

7 липня - Різдво Іоанна Предтечі.
12 липня - святих первоверховних 

апостолів Петра і Павла.
11 вересня - Усікновення глави Іоан-

на Предтечі
14 жовтня - Покров Пресвятої Богоро-

диці.
ЦЕРКОВНІ ПОСТИ. БАГАТОДЕННІ

З 23 лютого по 11 квітня - Великий піст
з 8 червня по 11 липня - Петрів піст
з 14 серпня по 27 серпня - Успенський піст
з 28 листопада 2015 по 6 січня 2016 - Різдвяний піст 

(Филипів піст)
ОДНОДЕННІ ПОСТИ

18 січня - водохресний святвечір

11 вересня - Усікновення голови Іоанна Предтечі
27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього

СУЦІЛЬНІ ТИЖНІ, В ЯКИХ НЕМАЄ ПОСТА
З 7 по 17 січня - Святки
з 1 по 7 лютого - тиждень Митаря й Фарисея
з 16 лютого по 22 лютого - Масляна (Сирний тиждень)
з 12 по 18 квітня - Пасхальний (Світлий) тиждень
з 31 травня по 6 червня - Троїцький тиждень

ДНІ ПОМИНАННЯ
Вселенська батьківська субота (мясопустна) - 14 

лютого
Субота 2-ї седмиці Великого тосту - 7 березня
Субота 3-ї седмиці Великого посту - 14 березня
Субота 4-ї седмиці Великого посту - 21 березня
Радониця й Поминання покійних воїнів - 21 квітня
Поминання покійних воїнів - 9 травня
Вселенська Троїцька батьківська субота - 30 травня
Димитрівська батьківська субота - 7 листопада

календар Церковних 
Православних свят


