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ДеНь ВшаНуВаННя учасНикіВ БойоВих Дій На території іНших ДержаВ
15 лютого в цьому році відзначається 26-та річниця виведення радянських військ із Афганістану. Водночас сумна та радісна дата 

для тих, хто пропустив через своє серце ті буремно-вогняні події. Це привід вшанувати загиблих і померлих, згадати про часи 
служби та більш ширше поглянути як саме живуть ветерани тієї війни. 

Щорічно український народ віддає глибоку шану всім без винятку солдатам і офіцерам, рядовим і генералам, робітникам та служ-
бовцям, яким судилося пройти горнило бойових дій у Республіці Афганістан та інших «гарячих» точках планети.

Приємно відзначити, що колишні воїни, зберігаючи бойове братерство, займають активну життєву позицію, спрямовують зусилля на 
розвиток Української держави, досягнення єдності та консолідації суспільства. Саме ваша відданість інтересам Батьківщини, військова 
доблесть та патріотизм є взірцем для нинішнього покоління українських військовослужбовців.

Щиро вдячні всім учасникам бойових дій на території інших держав за мужність і героїзм, професіоналізм і високу відповідальність!
Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів, добра, щастя, миру й достатку.

едуард ПіДЛуБНий, голова райдержадміністрації.    Віталій  жеГаНський, голова районної ради.

6 лютого під головуванням голови 
районної ради Віталія Жеганського 
відбувся семінар на тему: «Підстави 
здійснення державної реєстрації речо-
вих прав на нерухо-
ме майно» для се-
кретарів місцевих 
рад району.

У вступному сло-
ві Віталій Володи-
мирович зазначив: 

- На початку цьо-
го року відбулися 
зміни в структурі 
Міністерства юс-
тиції України.

Постановою Ка-
бінету Міністрів 
України від 21 січня 2015 року за № 17 
ліквідуються Державні реєстраційна 
та виконавча служби. Процес ліквіда-
ції покладається на Міністерство юс-
тиції України і триватиме півроку.

А поки що державні реєстратори 
входитимуть до складу управлінь 
юстиції. Функції обох служб щодо 
реєстрації та примусового виконан-

ня рішень передаються Мін’юсту, але 
поступово ці функції будуть передані 
органам місцевого самоврядування, 
як це було до створення цих служб.

Так, з 1 січня 2016 року право оформ-
лення спадщини надано місцевим радам.

А на сьогодні фахівці місцевих рад 
– секретарі та землевпорядники, вико-
нують цілий ряд функцій, які пов’яза-
ні з роботою реєстраційних служб.

І від того, на скільки правильно буде 
сформульоване рішення і укомплек-
тований пакет документів, залежить 

швидкість оформлення права власно-
сті жителям територіальних громад.  

На семінарі було піднято ряд прак-
тичних питань щодо правильності 

оформлення рішень місцевих рад, що 
стосуються передачі земельних ділянок 
у приватну власність, виділення майна 
в окремі господарства (домоволодіння), 
поділу земельних ділянок, на які профе-
сійно відповіла державний реєстратор 
реєстраційної служби районного управ-
ління юстиції Тетяна Богдан.

(Вл.інф.)

Є одна важлива справа 
у чоловіків – Батьківщину 
захищати. Тривожних і ви-
рішальних подій у житті 
нашої країни було багато. 
Зараз – одна з трагічних сто-
рінок історії українського 
народу, яку нам так хочеться 
якнайшвидше перегорнути 
й зазирнути в щасливе без-
хмарне майбутнє. Саме на 
нинішнє покоління випала 
відповідальність за збере-
ження цілісності кордонів 
нашої держави. 

Для нас Україна – це ко-
жен клаптик землі, міста та 
села, це працьовиті талано-
виті люди, які мріють про мир і процвітан-
ня рідного краю. Маленьке мальовниче село 
Сурсько-Литовське ледь видніється на мапі 
України, але, як і кожен населений пункт, 
згуртувалось у боротьбі з проявами банди-
тизму, тероризму, проти зовнішнього ворога, 
за спокій у кожній родині. У селі сформоване 
відділення  батальйону територіального захи-
сту «Придніпров’я», до складу якого ввійшли 
6 місцевих жителів. Очолив підрозділ Олег 
Рубль, сержант, людина з бойовим минулим, 
учасник бойових дій в Афганістані, депутат 
районної ради. Олег Анатолійович з триво-
гою говорить про те, що в усіх регіонах нашої 
країни почастішали випадки зловживань, ви-
магань, збільшилась кількість кримінальних 
злочинів. «Тому головним завданням сьогодні 
для нас є, перш за все, захист безпеки жите-
лів села Сурсько-Литовське, – розповідає Олег 
Рубль, – нашого рідного підприємства АПФ 
«Агроінвест», його майна та врожаю, всіх ор-
ганізацій, які знаходяться на території села, 
забезпечення безперебійної роботи об’єктів 
соціальної сфери. А якщо доведеться, будемо 
захищати країну й від зовнішнього ворога».  

Командир батальйону територіального за-
хисту «Придніпров’я» Армен Мартіросов осо-
бисто привітав чоловіків із почесною місією 
та вручив посвідчення членів громадського 
формування з охорони громадського порядку 
і державного кордону. А Олегові Рублю також 
був вручений іменний автомат АК-74, купле-
ний депутатом районної ради Володимиром 
Петренком. Обмундирування членам загону 
куплене за кошти волонтерів і благодійників, 
небайдужих людей, яких у нашому районі 
дуже багато, і вони теж сьогодні готові брати 
на себе відповідальність.  

Едуард Підлубний, голова Дніпропетров-
сьої райдержадміністрації, звернувся до за-
хисників із проникливими словами: «Це наша 
важлива чоловіча місія сьогодні – захистити 
рідну землю, свої родини, повернути країну 
до мирної праці. Тому ми повинні бути пиль-
ними». Він подякував добровольцям за їх ак-
тивну громадянську позицію і висловив спо-
дівання, що тяжкі часи минуть, тривога від-
ступить. Усі ми з нетерпінням чекаємо змін на 
краще.

таміла жорНяк. Фото автора.

Беремо ВіДПоВіДаЛьНість На сеБе

ВажЛиВа чоЛоВіча сПраВа За  ВкраїНу
Не спинити могуть

повноводу Дніпра,
Сонце в небі, наш дух

 молодий не згасить!
Україна для волі, 

любові й добра
Синів буде родити, 

родити, родить.
За Вкраїну, вишневу

 мою Україну,
Козацькою славою 

хрещений храм,
За Крим і Донбас 

битись буду до згину,
Ворогам не віддам, 

не віддам, не віддам.
Не поставить 

нас всіх на коліна,
Героїчний народ у бою

 не здолать!
Україна сама, 

незалежна і вільна,
Буде долю щасливу

 свою вибирать.
У нас колос 

врожайний зернистий,
І пісня, і душа 

дивують весь світ.
Безсмертний народ 

у віках працьовитий,
З квіток і блакиті 

душі його цвіт.
Україна, козацька країна,
Прагне землю 

свою захистить.
Миролюбна, 

єдина родина
Мріє вільно 

з народами жить.
костянтин ДуБ,

м. Підгородне.

«Нормандська четвірка» про-
вела в ніч на 12 лютого, одні 
з найбільш важливих перего-
ворів у сучасній історії Євро-
пи. Петро Порошенко, Ангела 
Меркель, Франсуа Олланд і 
Володимир Путін протягом 17 
годин за закритими дверима 
вирішували, як припинити вій-
ну на Донбасі. Підсумок: сто-
ронам вдалося домовитися про 
припинення вогню на Донбасі 
опівночі 15 лютого; відведен-
ня важкого озброєння – «зона 
безпеки» від 50 до 140 км; об-
мін полоненими; Україна про-
веде конституційну реформу 
в інтересах жителів Донбасу й 
забезпечить амністію для всіх 
громадян, які брали участь у бо-
йових діях. ОБСЄ буде стежити 
за режимом припинення вогню 
й за виведенням із України всіх 
іноземних озброєнь, форму-
вань, техніки й найманців.

Басманний суд Москви про-
довжив термін слідства у спра-
ві Надії Савченко до 13 травня. 
Льотчиця заявила, що попри 
все не припинить голодування 
на знак протесту незаконним 
діям російського «правосуддя». 

Міжнародний валютний 
фонд планує виділити Украї-
ні додаткові 17,5 мільярда до-
ларів. Таким чином Україна 
отримає майже 40 мільярдів 
доларів протягом чотирьох ро-
ків. «Поки це домовленість, яку 
досягнули з Києвом на експерт-
ному рівні. Програма поки не 
погоджена Радою директорів. Я 
сподіваюся її запропонувати до 
затвердження до кінця лютого», 
– сказала директор-розпоряд-
ник МВФ Крістін Лагард.

На Донбасі спостерігалось 
зменшення обстрілів позицій 
сил АТО, але повністю вогонь 
бойовики не припиняли. Зокре-
ма, найманці 9 разів із викорис-
танням практично всіх видів 
озброєння обстріляли Дебаль-
цеве та навколишні селища. Та-
кож із реактивних систем залпо-
вого вогню противник наносив 
удари по Вільховій, Петрівці, 
а з танків та мінометів по Ста-
ниці Луганській, Кримському. 
На Донецькому напрямку від 
ударів «Градів» постраждали 
Курахове та Новомихайлівка. 

семіНар

ДержаВНа  реєстрація  речоВих  ПраВ  На  Нерухоме  майНо
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(Закінчення. Поч. у № 5)
соціаЛьНий Захист НасеЛеННя 

та соціаЛьНе ЗаБеЗПечеННя
Видатки по зазначеній 

галузі пропонується вклю-
чити до проекту районного 
бюджету в загальній сумі 
97 225,7 тис. грн.

Управлінню соціального 
захисту населення райдер-
жадміністрації видатки 
передбачені в сумі 91 533,0 
тис. грн. 

За рахунок коштів ра-
йонного бюджету пропо-
нується фінансування 4 
закладів, а саме: територі-
ального центру соціально-
го обслуговування, район-
ного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді, малого групово-
го будиночку «Мій дім», 
комунального закладу 
«Центр соціальної під-
тримки дітей та сімей «Добре вдома». На утримання 
територіального центру прогнозується 1228,2 тис. 
грн, РЦСССДМ – 22308,2 тис. грн, малого групового 
будиночку – 625,2 тис. грн, КЗ «Центр соціальної під-
тримки дітей та сімей «Добре вдома» – 2325,4 тис. грн. 

Планується надання фінансової підтримки 4 громад-
ським організаціям: раді ветеранів, раді ветеранів Аф-
ганістану, районній організації Товариства Червоного 
Хреста, районній організації чорнобильців «Союз-Чорно-
биль України» на загальну суму 130,0 тис. грн; надання 
щомісячної матеріальної допомоги  матерям  загиблих во-
їнів-афганців, матерям-героїням;  компенсаційні виплати 
по догляду за інвалідами та іншими громадянами, не-
здатними до самообслуговування; забезпечення фінансу-
вання для надання одноразової грошової допомоги у разі 
загибелі (смерті) військовослужбовців, військовозобов’я-
заних та резервістів, які призвані на навчальні (або пере-
вірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби 
у військовому резерві, та грошової допомоги тяжко пора-
неним учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України; забезпечення санаторно-курортними 
путівками деяких категорій громадян (інвалідів загаль-
ного захворювання та інвалідів з дитинства); забезпе-
чення фінансування для придбання цінних подарунків, 
продуктових наборів, промислових товарів для ветеранів 
війни, чорнобильців, сімей загиблих та померлих інвалі-
дів війни та учасників бойових дій, партизанів, громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, аф-
ганців, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів, громадян 
похилого віку – з метою вшанування зазначених катего-
рій громадян до знаменних та скорботних дат та відвіду-
вання маломобільних ветеранів вдома та тих, які знахо-
дяться на стаціонарному лікуванні в медичних закладах 
району за списками районних громадських організацій: 
ради ветеранів війни та праці, ради ветеранів війни в Аф-
ганістані, «Союз-Чорнобиль України».

У видатках районного бюджету пропонується враху-
вати 510,0 тис. грн для надання матеріальної допомоги за 
депутатськими  пропозиціями.

У 2015 році передбачені видатки на фінансування 
заходів регіональних програм, у тому числі: на прове-
дення заходів програми «Молодь Дніпропетровського 
району 2010-2015 роки» – 144,0 тис. грн; на програму 
«Підтримка сімей та жінок у Дніпропетровському ра-
йоні на 2010-2015 роки» – 110,0 тис. грн; на виконання 
заходів «Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Дніпропетровського району в 2014-2021 рр» – 180,0 тис. 
грн.

куЛьтура і мистецтВо
Обсяг видатків по галузі «Культура і мистецтво» 

обраховано з урахуванням пропозицій головного 
розпорядника коштів – районного відділу культу-
ри – у сумі 7300,1 тис. грн.

Із районного бюджету планується фінансувати 
єдину бібліотечну систему, що має 25 філій, район-
ний Будинок культури, 2 народних музеї, школа ес-
тетичного виховання, централізовану бухгалтерію.  

На заробітну плату з нарахуваннями працівників за-
кладів культури передбачено кошти в сумі 5197,0 тис. грн.

Передбачено видатки на реалізацію постанови Ка-
бінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 для 
виплати 20-відсоткової надбавки педагогічним пра-
цівникам початкових мистецьких навчальних закла-
дів (шкіл естетичного виховання).

Також у 2015 році передбачені кошти на продовження 
забезпечення заходів, спрямованих на вирішення ряду пи-
тань соціального характеру, визначених законодавством у 
сфері культури, зокрема: виплати працівникам бібліотек 
допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпуст-
ки у розмірі посадового окладу та матеріальної допомоги 
для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до 
одного посадового окладу; виплати працівникам музеїв 
при наданні щорічної відпустки допомоги на оздоровлен-
ня у розмірі одного посадового окладу; виплати праців-

никам клубних закладів допомоги на оздоровлення при 
наданні щорічної відпустки у розмірі одного посадового 
окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціаль-

но-побутових питань у розмірі 
до одного посадового окладу; 
виплати працівникам комуналь-
них бібліотек, які провадять 
культурну, освітню, інформа-
ційну, науково-дослідну, мето-
дичну діяльність, надбавки за 
особливі умови роботи у розмірі 
50 % посадового окладу.

На проведення основних куль-
турно-мистецьких та прото-
кольних заходів районного рівня 
передбачено 50,0 тис. грн. 

Для забезпечення реалізації 
вимог постанови Кабінету Міні-
стрів України від 1 липня 2000 

року № 900 «Про поповнення бібліотечних фондів» на 
комплектування бібліотечних фондів району та на під-
писку періодичних видань передбачається 99,9 тис. грн. 

На поточне утримання закладів культури, що фі-
нансуються з районного бюджету, в тому числі на 
енергоносії, планується направити 2003,2 тис. грн.

ФіЗичНа куЛьтура і сПорт
Видатки на утримання установ фізичної культури 

і спорту, проведення спортивних заходів, навчаль-
но-тренувальних зборів та змагань пропонуються в 
обсязі 695,5 тис грн.

На фінансування цільової комплексної Програми 
розвитку фізичної культури і спорту передбачені ви-
датки у сумі 65,0 тис грн. Ці видатки обраховано з 
урахуванням наказу Державного комітету України 
з фізичної культури і спорту від 19 листопада 2008 
року № 4596 «Про внесення змін до наказу Держав-
ного комітету України з фізичної культури і спорту» 
від 6 травня 1998 № 917 «Про затвердження Норм ви-
трат на проведення спортивних змагань та навчаль-
но-тренувальних зборів».

На надання фінансової підтримки на утримання та 
проведення спортивних заходів Дніпропетровській 
районній організації Всеукраїнського фізкультур-
но-спортивного товариства «Колос» агропромисло-
вого комплексу України передбачено у загальному 
обсязі 337,4 тис. грн, на фінансову підтримку ДЮСШ 
ВФСТ «Колос» – 16,6 тис. грн.

На поточне утримання комунального закладу «Юві-
лейний селищний центр фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» планується направити 276,5 тис. грн.

іНші ГаЛуЗі
На утримання будівлі районної ради, апарату районної 

ради пропонується обсяг видатків 2629,3 тис. грн.
На виконання Закону України «Про державну під-

тримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів» щодо галузі «Засоби масової інформації» 
передбачено видатки на 2015 рік в сумі 250,0 тис. грн, у 
тому числі: на фінансову підтримку для видання район-
ної газети «Дніпровська зоря» – 250,0 тис. грн.

У проекті районного бюджету передбачено спряму-
вання коштів на утримання місцевої пожежної охоро-
ни – 601,8 тис. грн, кількість працюючих в якій складає 
16,0 штатних одиниць. Місцева пожежна охорона об-
слуговує такі місцеві ради: Кіровська селищна, Парти-
занська, Балівська, Чумаківська, Степнянська сільські.

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій, 
а також їх наслідків планується направити 390,0 тис. грн.

Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу Укра-
їни, для здійснення непередбачених видатків пропо-
нується затвердити резервний фонд районного бю-
джету в обсязі 2293,2 тис. грн. 

Визначити обсяг нерозподілених коштів в сумі 
7480,5 тис. грн на проведення непередбачених видат-
ків, які можуть виникнути при виконанні районного 
бюджету, в тому числі по депресивних територіях.

У складі видатків спеціального фонду районного бю-
джету пропонується врахувати видатки від повернен-
ня позик, наданих під регіональні замовлення в минулі 
роки сільгоспвиробникам у сумі 2015,1 тис. грн.

траНсФерти З оБЛасНоГо БЮДжету 
До райоННоГо БЮДжету

У 2015 році з обласного бюджету планується надан-
ня бюджетам Дніпропетровського району іншої додат-
кової дотації після визначення механізму її розподілу.

траНсФерти З ДержаВНоГо БЮДжету 
До райоННоГо БЮДжету

В 2015 році до доходів та видатків районного бю-
джету включено: субвенції з державного бюджету пе-
редбачено в загальному обсязі 210946,1 тис. грн, з них:

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпече-

ним сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тим-
часової державної допомоги дітям у сумі 71932,6 тис. грн; 

- на надання пільг та житлових субсидій населен-
ню на оплату електроенергії, природного газу, по-
слуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квар-
тирної плати (утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот у сумі 14119,7 тис. грн; 

- на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбаче-
них законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, природного 
і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рід-
кого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопо-
стачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезен-
ня побутового сміття та рідких нечистот), на компенса-
цію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку 
з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок 

акцизного податку з пального 
і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій грома-
дян у сумі 827,8 тис. грн; 

- на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбан-

ня твердого та рідкого пічного побутового палива і скра-
пленого газу в сумі 568,3 тис. грн; 

- на виплату державної соціальної допомоги на ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, грошового забезпечення батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за прин-
ципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 1699,3 тис. грн; 

- освітня субвенція – 69677,3 тис. грн; 
- медична субвенція – 52121,1 тис. грн. 

траНсФерти З райоННоГо БЮДжету 
БЮДжетам НижчоГо ріВНя

Відповідно до пункту 20 Прикінцевих та перехід-
них положень Бюджетного кодексу України в 2015 
році з бюджетів сіл, селищ, міста районного значення 
планується здійснювати видатки, визначені підпунк-
том «а» пункту 2 та пунктом 5 частини першої статті 
89 Кодексу в частині утримання дошкільних навчаль-
них закладів та сільських, селищних і міського Бу-
динків культури, клубів, центрів дозвілля. 

Такі видатки мають здійснюватися за рахунок між-
бюджетних трансфертів з районного бюджету бю-
джетам місцевого самоврядування.

Міжбюджетним трансфертом визначено іншу 
додаткову дотацію на утримання закладів соціаль-
но-культурної сфери. Зазначена інша додаткова дота-
ція, обрахована згідно з формулою.

Органи місцевого самоврядування можуть спря-
мовувати іншу додаткову дотацію на утримання за-
кладів соціально-культурної сфери на поточні та ка-
пітальні видатки, на здійснення заходів з оптимізації 
мережі дошкільних та клубних закладів.

Пропонується обсяг іншої додаткової дотації на 
утримання закладів соціально-культурної сфери міс-
цевим бюджетам району в сумі 26 722,4 тис.грн. 

Іншу додаткову дотацію на утримання закладів соці-
ально-культурної сфери пропонується перераховувати 
з районного бюджету місцевим бюджетам управлінням 
Державної казначейської служби України у Дніпропе-
тровському районі щомісяця до 5 та до 20 числа рівними 
частинами відповідно до розпису районного бюджету за 
рахунок фактичних надходжень доходів загального фон-
ду районного бюджету на основі розподілу, наданого фі-
нансовим управлінням райдержадміністрації.

У разі незабезпечення в повному обсязі щомісяч-
ного перерахування іншої додаткової дотації на 
утримання закладів соціально-культурної сфери її 
неперерахований обсяг пропонується перерахову-
вати управлінням Державної казначейської служби 
України в Дніпропетровському районі в наступні дні 
після закінчення відповідного місяця.

У разі фактичного невиконання надходжень дохо-
дів загального фонду районного бюджету обсяг ін-
шої додаткової дотації на утримання закладів соці-
ально-культурної сфери пропонується зменшувати 
на відсоток невиконання доходів загального фонду 
районного бюджету.

Пропонується установити, що видатки на фінансуван-
ня (надання фінансової підтримки) музеїв, міського, се-
лищного, сільських центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, комунального закладу «Ювілейний се-
лищний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх», плануються на 2015 рік у районному бюджеті. 

Головним розпорядникам коштів районного бюджету 
та головам відповідних місцевих рад до 1 березня 2015 
року визначитися зі статусом вищезазначених установ, 
їх штатною чисельністю, а до 1 травня 2015 року при-
вести мережу цих установ та їх штатну чисельність у 
відповідність із законодавством.

Обсяг видаткової частини районного бюджету скла-
дає 297 839,6 тис. грн. 

Наталія ЛеВчук, 
начальник фінансового управління Дніпропетров-
ської райдержадміністрації. 

ПоясНЮВаЛьНа ЗаПиска До осНоВНих ПоЛожеНь Проекту 
рішеННя райоННої раДи «Про райоННий БЮДжет На 2015 рік»
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ФОНД СОЦІАЛьНОГО СТРАХУВАННЯ ІНФОРМУЄ

Одним із найважливіших 
аспектів депутатської діяль-
ності Віталія Купрія є його 
робота у виборчому окрузі 
№ 29, до якого входить ча-
стина Амур-Нижньодні-
провського району м. Дні-
пропетровська, Дніпропе-
тровський та Петриківський 
райони.

У межах роботи депутата 
в окрузі за період із 26 по 30 
січня він особисто побував у 
кожній місцевій раді, де зві-
тував за перший місяць сво-
єї роботи у Верховній Раді 
України. Віталій Купрій 
поспілкувався з сільськими 
та селищними головами, 
керівниками підприємств і 
організацій, провів прийоми 
громадян із особистих пи-
тань. Парламентарій висту-
пив на сесіях Петриківської 
районної ради та Підгород-
ненської міської ради.

Жителів Дніпропетров-
щини цікавили питання 
щодо мобілізації, податкової 
та пенсійної реформ, про-
блем місцевого самовряду-
вання та сільської медици-
ни. Громадяни скаржилися 
на високі ціни комунальних 
послуг, неналежну організа-
цію транспортних переве-
зень, відміну безкоштовно-
го харчування в школах та 
дитячих садках, відсутність 
робочих місць у селах, за-
брудненість і відсутність 
питної води на окремих те-
риторіях.

Проте, найголовніше пи-
тання, яке звучало у кожно-
му селі – коли закінчиться 
війна в Україні?

Одним із найважливіших 
шляхів зупинення росій-
ської агресії та встанов-
лення миру в нашій країні 
Віталій Купрій вбачає рати-
фікацію Римського статуту 
Міжнародного криміналь-
ного суду. Саме це дозво-
лить розслідувати резонанс-
ні злочини проти людяності 
на міжнародному рівні, до 
яких, зокрема, відносяться 
розстріли сепаратистами 
мирних жителів у Волнова-
сі та Маріуполі. Оскільки ці 
злочини не мають терміну 
давності, це дозволить при-
тягти до відповідальності 
російських найманців та їх 
командирів до рівня Міні-
стра оборони та Президента 
Російської Федерації.

У результаті: для вирі-
шення народним депутатом 
питань, піднятих на зустрі-
чах із громадянами, було 
відразу направлено десять 
депутатських звернень у 
відповідні органи, решта 
наразі готуються, надано 
безкоштовні юридичні кон-
сультації виборцям, які до-
помагають їм у вирішенні 
нагальних проблем.

Віталій Купрій узяв під 
особистий контроль вирі-
шення проблеми, що скла-
лася в селі Михайлівка, 
де дамба перекрила річку 
Оріль і внаслідок цього 
село Іванівка залишилось 
без води. Також селище Кі-
ровське зіткнулось з про-
блемою зникнення води в 
криницях внаслідок будів-
ництва віадука. Депутат 
продовжує слідкувати за 
розслідуванням прокурату-
рою обставин виникнення 
екологічного лиха – переси-
хання русла річки Чаплинка 
та підземних вод у Петри-
ківському районі.

Ще з 2005 року Віталій 
Купрій відстоює гарантова-
не Конституцією право на 
землю жителів села Шев-
ченко. Незважаючи на ви-
моги Закону, там не прово-
диться розпаювання земель 
для селян, що негативно 
відображається на їхньому 
матеріальному становищі. 
Народний депутат органі-
зував зустріч сільського го-
лови Сергія Попова з пред-
ставником Дніпропетров-
ської облдержадміністрації 
для вирішення цього питан-
ня та встановлення справед-
ливості.

Слід зазначити, що за 
сприяння Віталія Купрія го-
лова райдержадміністрації 
Едуард Підлубний пообіцяв 
виділити кошти на ремонт 
спортивної зали в селі Ба-
лівка, ремонт клубу в Кіров-
ському та розробку генпла-
ну цього селища.

Для підтримки постій-
ного міцного зв’язку з ви-
борцями, регулярного ін-
формування їх про роботу 
Верховної Ради та її органів 
Віталій Купрій планує що-
місячно проводити роботу в 
своєму окрузі.

яна сиНяВська,
помічник-консультант на-

родного депутата України.

ЗВіт Про роБоту

Віталій купрій: Допомога громадянам
на окрузі – важлива складова моєї 
депутатської діяльності

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28.12.2014 №77-
VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ре-
формування загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня та легалізації фонду оплати праці» (далі – Закон 
України №77-VIII), згідно якого Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання з тимчасовою втратою працездатності та ви-
тратами зумовленими похованням» від 18.01.2001  
№2240 втратив чинність.

Законом України №77-VIII внесено зміни в Закон 
України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра-
цездатності» (далі – Закон України №1105-XIV) шляхом викладення його 
в новій редакції як Закон України «Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування». 

статтею 20 розділу іV Закону україни №1105-XIV визначено види 
матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності: 1) допомога по тимча-

совій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); 2) допо-
мога по вагітності та пологах; 3) допомога на поховання (крім поховання   
пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на 

виробництві); 4) оплата лікування в реабілітаці-
йних відділеннях санаторно-курортного закладу 
після перенесених захворювань і травм.

Звертаємо вашу увагу, що з 1 січня 2015 року 
не передбачено такі витрати за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування: придбання пу-
тівок на санаторно-курортне лікування застрахо-
ваним особам та членам їх сімей; фінансування 

оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення, в т.ч. придбання 
путівок за повну вартість; часткове фінансування санаторіїв-профілак-
торіїв підприємств, вищих та професійно-технічних закладів державної 
форми власності; часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл; придбання дитячих новорічних  подарунків.

Лілія сокоЛоВа, директор Дніпропетровської районної виконав-
чої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соці-
ального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ЗміНи, ВНесеНі ЗакоНом україНи 
ВіД  28.12.2014  №77-VIII,  В  частиНі 
НаДаННя  соціаЛьНих  ПосЛуГ

10 лютого в селі Благові-
щенка з почестями та сльо-
зами на очах прощалися з 
військовослужбовцем, який 
до останнього подиху був 
вірний присязі, боронячи 
рідну землю від підступного 
ворога на запеклому від кри-
вавих подій сході країни. 

Старший солдат Юліан 
ГУНьКО, 1990 року народ-
ження, був призваний до вій-
ськової служби в квітні 2014 
року Дніпропетровським ра-
йонним військовим комісарі-
атом. Навчання проходив у 
93-й окремій механізованій 
бригаді, що в селищі Черкась-
ке. Не вагаючись ані хвилини,  

юнак став на захист цілісності неньки Укра-
їни, був взірцем мужності й відваги.

На передовій український воїн був сміли-
вим бійцем і відмінним механіком-водієм 
танку, брав участь у багатьох бойових ви-
їздах. Свою бойову машину ніжно називав 
«Ластівкою». 

У свої неповні 25 років хлопець узяв участь 
у кількох масштабних операціях, стояв на за-
хисті Донецького аеропорту, воював в одній 
із найгарячіших точок АТО – селищі Піски 
Донецької області. 

Трагічного дня 4 лютого підрозділ от-
римав завдання з розмінування поля в 
селищі Опитне Яси-
нуватського району 
Донецької області. 
Операція проводила-
ся під постійним вог-
нем противника. Піс-
ля завершення вико-
нання поставленого 
завдання, при відхо-
ді, бойова машина 
юнака наїхала на не-
виявлений фугас…  
Навідник Артем (по-
зивний – «Слива»), з 
яким Юліан проїздив 
усю війну, отримав 
сильну контузію, ко-
мандир танка – ко-
лишній строковик, а 
потім контрактник 
«Козак» – теж отри-
мав контузію. А от 
для нашого земляка 
ця військова операція стала останньою...

 Зранку, в день загибелі сина, матуся спіл-
кувалася з ним, і каже, що хлопець був у ба-
дьорому настрої, жваво й весело вів розмову, 
заспокоюючи тривожне материнське серце.  
Тому коли військові принесли звістку про за-
гибель Юліана, жінка до останнього не мог-
ла в це повірити, постійно з надією повторю-
вала: «Може то не він?..» 

Мешкав Юліан у селі Миколаївка з татом 
Олександром Георгійовичем та мамою Зіна-
їдою Іванівною, навчався в Миколаївській 
СШ-2. Однокласники та друзі згадують 
хлопця як світлу, надзвичайно привітну й 

добру людину, справжнього то-
вариша, який завжди готовий 
прийти на виручку, підтримати 
в складну хвилину. 

Провести в останню путь 
захисника Вітчизни прийшли 
однокласники, рідні й близь-
кі, всі односельчани, багато 
небайдужих мешканців райо-
ну. Прощаючись із справжнім 
Героєм нашого часу Едуард 
Підлубний, голова райдержад-
міністрації, висловив слова 
щирої вдячності за стійкість і 
мужність, проявлені на захисті 
рідної країни. Слова скорботи 
висловили й Віталій Жеган-
ський, голова районної ради, 
Юрій Світличний, Степовий 

сільський голова, 
Наталія Рикаш, в.о. 
Орджонікідзевсько-
го сільсього голови. 

Ось як згадує Юлі-
ана Гунька його бо-
йовий товариш Іван 

Начовний, заступник командира танкової 
роти по роботі з особовим складом: «Ми 
втратили Юліка, нашого бойового товари-
ша й вірного друга. До мене у взвод він по-
трапив наприкінці травня минулого року. 
Він був наймолодшим у моєму тодішньо-
му танковому взводі. За своє незвичайне 
та рідкісне ім’я Юліан отримав позивний 
«Кінь» – на честь головного героя із серії 
мультфільмів про богатирів. Його коман-
дир танка – Серьога  завжди жартував, що в 
усіх танкістів в машині 700 коней, а у нього 
700 + 1 кінська сила. І це завжди викликало 
масу позитивних емоцій. Бойове хрещення 

Юлік отримав під 
Карлівкою, де сто-
яв на блокпосту 
разом із ще однією 
моєю «Ластівкою». 
Ці дві «Ластівки» 
брали участь в 
операціях із звіль-
нення Карлівки, 
потім – Пісків.

25 липня Юлік 
разом із своїм екі-
пажем приїхав до 
мене в Піски і був 
там до жовтня. На 
початку жовтня під 
час сильного міно-
метного обстрілу 
Юліан отримав по-
ранення в гомілку, 
і я відправив його 
в госпіталь. Хочу 
сказати, що екі-

паж Юліка «Ведмедик 3» був справжнім бо-
йовим екіпажем у моєму взводі. За «першу 
кампанію» (травень-листопад) вони більше 
всіх «витратили» боєприпасів. Спочивай із 
миром, бойовий товариш і друг. Вічна тобі 
пам’ять і слава. Ти був гідним членом нашої 
танкової родини».

Спасибі тобі, істинний сине Батьківщи-
ни, свій військовий обов’язок ти виконав із 
честю. Герої не йдуть у забуття. Твій непо-
борний дух завжди буде жити серед нас, ми 
будемо пам’ятати як ти грудьми, як щитом 
прикривав мир на передовій. 

Наталія якіВець.  

У розпечених серцях 
незгасне пам’ять про  героя …

колективи Дніпропетровської райдержад-
міністрації, районної ради, депутатський 
корпус, мешканці орджонікідзевської та 
степової територіальних громад сумують і 
глибоко співчувають близьким та рідним за 
непоправну втрату єдиного сина. 

Герої вмирають, пам’ять про їхні подвиги 
живе вічно!
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До уВаГи ПіЛьГоВих катеГорій

Із 1 липня 2013 року введено в дію Кодекс ци-
вільного захисту України. Відповідно до статті 
120 цього Кодексу право на знижку в розмірі 50 
%  плати за користування житлово-комуналь-
ними послугами в жилих будинках незалежно 
від форм власності у межах норм споживання, 
передбачених законодавством, та вартості па-
лива, у тому числі рідкого, у межах встановле-
них норм для осіб, які проживають у будинках, 
що не мають централізованого опалення, мають 
зокрема: батьки та члени сімей осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного за-
хисту, які загинули (померли) або зникли безві-
сти під час виконання службових обов’язків; 
особи, звільнені зі служби цивільного захисту 
за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання служ-
бових обов’язків.

Відповідно до прикінцевих та перехідних 
положень Кодексу цивільного захисту Укра-
їни втратили чинність закони України «Про 
пожежну безпеку» та «Про правові засади ци-
вільного захисту», тобто особи, які мали право 
на пільги згідно із зазначеними законами, втра-
тили таке право.

28 грудня 2014 року за № 79-VІІІ Президен-
том України було підписано Закон України 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо реформи міжбюджетних відно-
син». Частини третю та четверту статті 102 ви-
кладено в новій редакції.

Зокрема, виключено категорію «пожежник 
на пенсії» та внесено вищезазначені категорії 
відповідно до статті 120 Кодексу.

Відповідно до вищевикладеного, управління 
соціального захисту населення Дніпропетров-
ської райдержадміністрації повідомляє про 
необхідність надання вищезазначеними кате-
горіями громадян довідок, виданих Головним 
управлінням Державної служби надзвичайних 
ситуацій України встановленої форми щодо 
підтвердження статусу пенсіонера служби ци-
вільного захисту. Довідка необхідна для віднов-
лення пільг на житлово-комунальні послуги. 
телефон для довідок 753-64-62.

оксана ряБоВа, начальник відділу персо-
ніфікованого обліку пільгових категорій грома-
дян УСЗН ДРДА.

ПожежНик  На  ПеНсії

мемораНДум  ПороЗуміННя у грудні між Дніпропетровською районною державною адміністрацією, Дніпропетровським 
районом електричних мереж ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго» та Дніпропетровським районним сектором Головного управління Держав-
ної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області  підписаний меморандум на час введення графіків аварійних 
відключень (ГАВ) та спеціальних графіків аварійних відключень (СГАВ) електроенергії на території Дніпропетровського району.

Назва Пс ДН 
ліній

орієнтоване 
навантажен-

ня, мВт
Населені пункти, вулиці, споживачі

ПДГ Л-5 1,1

с.Перемога, м. Підгородне: Підгородненська школа №4, вій-
ськова частина, пожежна частина, вул.Калініна, Партизан-
ська, Радянська, Нагорна, Робоча, пров.Робочий, Нова, 3 пров.
Ульянівський, Київська, Комплексна, Комунарів, Ясенева, Тиха.

ВНИИК Л-183 0,40 с. Дослідне: школа, вул. Наукова, п/к Науковий, п/к Полі-
гонний, 50-років Перемоги, Асмолова, Соколова.

Сурська Л-121 1

с.Новоолександрівка с. сурсько-Литовське:  школа, 
вул.Депутатська, Українська, Шкільна, Лермонтова, Че-
хова, Колгоспна, Кутузова, Нагорна, Тиха, Решетникова, 
Леніна, Першотравнева.

С-Литовська Л-156 0,78

с. Зелений Гай, с. сурсько-клевцове, с. сурсько-Литов-
ське: селищна рада, Д/садок, вул. Леніна, Куйбишева, 
Шевченко, Аптечна, Жовтнева, п-к Куйбишева, вул. На-
бережна, Калініна, Пушкіна, Кірова, Садова, Слободська, 
Мостова, Звилиста, Зарічна, Радгоспна, Польова, Косміч-
на, Комсомольска, Набережна, Чернишевського, Задунай-
ська, Ленінградська, Крилова.

Волоська Л-113 0,4 с. Волоське, Школа, д/садок.

Любимівка Л-130 0,4
с. Придніпрянське, с. Любимівка: лікарня, вул. Проле-
тарська, Шевченко, Богданова, Центральна, Садова, Крас-
на, Калинівка, Пушкіна, Будьонного.

Самарська Л-32 0,2 с. олександрівка, школа, вул.Молодіжна, Червоноселищ-
на, Шкільна, Студентська, Красна, Дачна, Дослідна, Степна.

Всего 7 4,28  

Відключення споживачів з 20:00 до 22:00

ГраФік виїзних прийомів громадян 
начальником Дніпропетровського ра-

йонного управління юстиції, начальником відділу державної ви-
конавчої служби та реєстраційної служби управління з питань 
діяльності управління юстиції та підпорядкованих установ

(Дата проведення; посада, прізвище, ім’я, по батькові керів-
ника; назва установи; адреса проведення прийому; час прове-
дення прийому):

20 лютого – начальник управління юстиції Огієнко Олена 
Олегівна та начальник реєстраційної служби управління юстиції 
Ручка Вікторія Валеріївна, Ювілейна селищна рада, сел. Ювілейне, 
вул. Радгоспна, 56 а, з 10.00 до 12.00 год.; 

20 березня – начальник управління юстиції Огієнко Олена 
Олегівна та начальник реєстраційної служби управління 
юстиції Ручка Вікторія Валеріївна, Любимівська сільська рада, 
с. Любимівка, вул. Садова, 1, з 10.00 до 12.00 год.; 

24 квітня – начальник управління юстиції Огієнко Олена Олегівна та 
начальник відділу ДВС управління юстиції Дзіжко Роман Юрійович, 
Кіровська селищна рада, сел. Кіровське, вул. Центральна, 35, з 10.00 
до 12.00 год.; 

22 травня – начальник управління юстиції Огієнко Олена 
Олегівна та начальник реєстраційної служби управління юстиції 
Ручка Вікторія Валеріївна: Балівська сільська рада, с. Балівка, 
вул. Леніна, 47, з 10.00 до 12.00 год.; 

19 червня – начальник управління юстиції Огієнко Олена 
Олегівна та начальник відділу ДВС управління юстиції 
Дзіжко Роман Юрійович, Волоська сільська рада, с. Волоське, 
вул. Центральна, 18, з 10.00 до 12.00 год.

Дніпропетровське районне управління юстиції.

Юстиція іНФормує

№
з/п

Вид 
документу

Назва проекту
регуляторного акта мета прийняття строки 

підготовки
Найменування 

органів-розробни-
ків  проекту

Відповідальні 
за підготовку

1 2 3 4 5 6 7
1. Р і ш е н н я 

Дніпропе-
т ровської 
р а й о н н о ї 
ради 

Про встановлення розміру щомі-
сячної плати за навчання у Кому-
нальному закладі «Дніпропетров-
ська районна школа естетичного 
виховання»

Приведення розміру щомі-
сячної плати за навчання 
до рівня економічно об-
ґрунтованих витрат

Липень-сер-
пень 
2015 року

Комунальний за-
клад «Дніпропе-
тровська районна 
школа естетич-
ного виховання»

Огородова О.О. 

2. Р і ш е н н я 
Дніпропе-
т ровської 
р а й о н н о ї 
ради 

Про погодження тарифів на розробку 
технічної документації, інвентаризації 
та надання довідок комунальним під-
приємством Дніпропетровського ра-
йону «Бюро технічної інвентаризації» 

Доведення тарифів до рівня 
економічно обґрунтованих 
витрат Протягом 

2015 року

Комунальне під-
приємство Дніпро-
петровського райо-
ну «Бюро техніч-
ної інвентаризації»

К о н д р а ш и н а 
О.В.

3. Р і ш е н н я 
Дніпропе-
т ровської 
р а й о н н о ї 
ради 

Про встановлення розміру варто-
сті путівки на оздоровлення дітей 
в оздоровчий період комунальним 
дитячим закладом оздоровлення та 
відпочинку Дніпропетровського ра-
йону «Ювілейний»

Доведення вартості путів-
ки до рівня економічно об-
ґрунтованих витрат І півріччя 

2015 року

Комунальний ди-
тячий заклад оздо-
ровлення та відпо-
чинку Дніпропе-
тровського району 
«Ювілейний»

Петрушин М.Г.

4. Р і ш е н н я 
Дніпропе-
т ровської 
р а й о н н о ї 
ради  

Про затвердження Положення «Про 
порядок списання основних засо-
бів об’єктів комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міста Дніпропетровського району»

Приведення Положення  
«Про порядок списання ос-
новних засобів об’єктів ко-
мунальної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, 
міста Дніпропетровського 
району» у відповідність до 
змін у законодавстві

І квартал 
2015 року

Д н і п ропе т ров -
ська районна 
рада

Бондар І.А.
С а м а р с ь к и й 
С.В. 

5. Р і ш е н н я 
Дніпропе-
т ровської 
р а й о н н о ї 
ради 

Про затвердження Положення «Про 
порядок відчуження комунального 
майна, що належить до комунальної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Дніпропетровського  
району» 

Приведення Положення 
«Про порядок відчуження 
комунального майна, що 
належить до комунальної 
власності територіальних 
громад сіл, селищ, міста Дні-
пропетровського  району» у 
відповідність до змін у зако-
нодавстві

І квартал 
2015 року

Д н і п ропе т ров -
ська районна 
рада

Бондар І.А.
С а м а р с ь к и й 
С.В. 

6. Р і ш е н н я 
Дніпропе-
т ровської 
р а й о н н о ї 
ради 

Про затвердження Положення 
«Про управління підприємства-
ми, закладами та установами, що 
належать до спільної власності 
територіальних громад Дніпропе-
тровського району та знаходяться 
в управлінні Дніпропетровської 
районної ради»

Приведення Положення «Про 
управління підприємствами, за-
кладами та установами, що на-
лежать до спільної власності те-
риторіальних громад Дніпропе-
тровського району та знаходяться 
в управлінні Дніпропетровської 
районної ради» у відповідність 
до змін у законодавстві

Протягом
2015 року

Д н і п ропе т ров -
ська районна 
рада

Бондар І.А.
С а м а р с ь к и й 
С.В. 

7. Р і ш е н н я 
Дніпропе-
т ровської 
р а й о н н о ї 
ради 

Про затвердження Положення 
«Про порядок передачі в оренду 
нерухомого майна, що належить 
до спільної власності територіаль-
них громад району»

Приведення Положення 
«Про порядок передачі в 
оренду нерухомого майна, 
що належить до спільної 
власності територіальних 
громад району» у відповід-
ність до змін у законодавстві

Протягом
2015 року

Д н і п ропе т ров -
ська районна 
рада

Бондар І.А.
С а м а р с ь к и й 
С.В. 

Затверджено рішенням районної ради 29.01.2015 № 478-37/VI
ПЛаН діяльності Дніпропетровської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік

ЗаПрошуємо Дітей 
Помріяти Про майБутНє 

 «Майбутнє країни – у мріях дитини» – саме так буде 
називатися цього року Всеукраїнський конкурс дитя-
чої творчості, який покликаний сприяти формуван-
ню економічної грамотності та податкової культури у 
школярів та зміцненню позитивного іміджу Державної 
фіскальної служби України.

Шановні діти! 
Ми запрошуємо вас здійснити маленький, але важ-

ливий крок у доросле свідоме життя, поглибити свої 
знання з економіки та нашої професії. Зобразити 
свої мрії про державу, у якій ви зростаєте. Щоб саме 
завдяки вам усі дорослі жителі Дніпропетровської 
області переконалися, що сплачувати податки – це 
престижно! Тож запрошуємо взяти участь у творчо-
му змаганні». Діти вікових категорій – 9-11 та 12-15 
років можуть подати до територіальних органів ДФС 
свої роботи з податкової та митної тематики у таких 
напрямках: художні твори; комп’ютерна графіка (ані-

мація); літературні твори. Конкурс проводитиметься 
у три етапи. Перший етап конкурсу  відбуватиметься 
на районному рівні й триватиме з січня до 15 квітня 
2015 року. 

Другий етап конкурсу відбудеться у травні й про-
ходитиме на регіональному рівні, де визначатимуть-
ся найкращі учнівські роботи серед надісланих із 
районів. Автори робіт, які посядуть перші місця на 
другому етапі, стануть лауреатами Всеукраїнського 
рівня.

Переможці регіональних відбіркових турів візьмуть 
участь у загальнонаціональному визначенні переможців, 
що відбуватиметься протягом червня-серпня цього року. 

Роботи на конкурс потрібно подавати до територі-
альних відділень ГУ ДФС в області за місцем прожи-
вання. 

Дізнатися про умови конкурсу та вимоги до твор-
чих робіт можна за телефоном (056) 374-31-71 або на 
суб-сайті ГУ ДФС в області. (dp.sfs.gov.ua)

ДержаВНа ФіскаЛьНа сЛужБа україНи ПоВіДомЛяє скористайтесь 
серВісом ДФсу «ПуЛьс» 

Дніпропетровська ОДПІ звер-
тає увагу платників, що головний 
принцип роботи сервісу «Пульс» – 
зворотній зв’язок та оперативне ви-
рішення проблемних питань плат-
ників. Ефектом такого зворотного 
зв’язку стає покращення сервісного 
супроводу підприємництва краю. 
Працівники Державної фіскальної 
служби не тільки приймають пові-
домлення від громадян, а й інфор-
мують заявників про результати 
розгляду звернень та вжиті заходи. 

Нагадаємо, номер теле-
фону сервісу ДФСУ «Пульс» 
(044) 284-00-07. Лінія працює ці-
лодобово. 

Дніпропетровська оДПі.
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Підгородненська міська рада пові-
домляє, що 52 сесією VІ скликання від 
29.01.2015 прийняте рішення про місцеві 
податки і збори: № 3682 «Про земельний 
податок на орендну плату за земельні ді-
лянки», № 3679 «Про скасування збору за-
провадження деяких видів підприємниць-
кої діяльності», № 3677 «Про єдиний пода-
ток», № 3676 «Про затвердження Положен-
ня про ставки податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки» з додатком 
(Положення), № 3675 «Про встановлення 
транспортного податку на території Підго-
родненської міської ради», № 3674 «Про ак-
цизний податок з реалізованих суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підак-
цизних товарів», з яким можна ознайомити-
ся в приміщенні міської ради за адресою: м. 
Підгородне, вул. центральна, буд. 46. 

ДНіПроПетроВська райДержаДміНістра-
ція оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 
головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру 
виборців райдержадміністрації; головного спеціаліста від-
ділу діловодства і контролю. Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта за напрямком 
роботи, стаж роботи за фахом не менше 3років, володіння 
персональним комп’ютером в обсязі користувача програм-
ного забезпечення. Довідка за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. теплична, 5, тел. 27-10-17.

оГоЛошеННя
чумаківська сільська рада Дніпропе-

тровського району Дніпропетровської 
області оголошує конкурс на право оренди 
майна комунальної власності територіаль-
ної громади Чумаківської сільської ради.

об’єкт: будівля котельні з димовою 
трубою.

Балансоутримувач: Чумаківська сіль-
ська рада Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області.

місце знаходження: вул. Шкільна, бу-
динок 16, с. Чумаки, Дніпропетровський 
район, Дніпропетровська область.

Загальна площа: 444,40 м2.
ринкова вартість об’єкта: 617513,00 

грн (без ПДВ) (у т. ч. 41183,00 – труба). 
розмір місячної орендної плати: 

5145,94 грн (якщо повністю котельна, як 
цілісний майновий комплекс – 10 %). 

основні умови конкурсу: найбіль-
ший запропонований розмір місячної 
орендної плати. 

Бажаючі взяти участь у конкурсі по-
дають заяву на ім’я голови конкурсної 
комісії протягом 15 днів з дати опри-
люднення оголошення.

До заяви надаються конкурсні пропози-
ції у зазначених конвертах з написом «На 
конкурс». Конверт має бути скріплений 
печаткою (за наявністю) та підписом.

Дата, час і місце проведення конкурсу: 
02 березня 2015 року о 14.00 год. за адре-
сою: вул. Шкільна, будинок 13, с. Чумаки, 
Дніпропетровський район, Дніпропетров-
ська область, телефон: 729-22-07.

До участі в конкурсі допускаються 
юридичні та фізичні особи, які подали на-
ступні документи: заява на ім’я голови ко-
місії на участь в конкурсі; копія свідоцтва 
про державну реєстрацію (для юридичних 
осіб та суб’єктів підприємницької діяльно-
сті); копія документів що засвідчує особу 
(для фізичних осіб); належно оформлене 
доручення для представників; відомості 
про банківський рахунок; письмові кон-
курсні пропозиції, затвердженої форми, з 
зазначенням відомостей про учасника та 
запропонований учасником конкурсу роз-
мір орендної плати в гривнях (для об’єктів 
нерухомого майна), умови використання 
об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлу-
атації об’єкта, проект договору оренди, за-
печатані печаткою заявника.

Втрачені пенсій-
не посвідчення серії 
ААЄ № 474620 на ім’я 
йотка таїсії Володи-
мирівни та посвідчен-
ня ветерана праці № 
363719 від 23.12.2011 р., 
вважати недійсними. 

31 січня у селі Олександрівка, вул. Опитна, 64, 
загинуло дві особи, а 06.02.15р. у селищі Кіров-
ське, вул. Калинова, 31, також заги-
нуло дві особи. Ймовірна причина 
загибелі – отруєння чад-
ним газом. 

у зв’язку з цим Дні-
пропетровський районний сектор Гу ДсНс 
україни у Дніпропетровській області вкотре 
нагадує: дотримуйтесь елементарних правил 
пожежної безпеки в побуті та виконуйте заходи 
безпеки при використанні печей та електропобу-
тових нагрівальних приладів.

Запам’ятайте! При користуванні печами за-
бороняється: розпалювати їх легкозаймистими та 
горючими рідинами; залишати печі, в яких горить 

вогонь без нагляду; доручати розпалювати печі та 
нагляд за ними дітям; розташовувати меблі, шафи 

та інше обладнання поблизу печей на 
відстані меншій 0,7 м, а від топкових 

отворів до горючих 
матеріалів відстань 
повинна бути не мен-

ше 1,25 м; проводити розпалення печей дровами, 
довжина яких перевищує розміри топника; сушити 
та зберігати на поверхні нагрівання опалювальних 
печей горючі предмети; використовувати для обі-
гріву несправні опалювальні печі.

Бережіть своє життя та життя своїх рідних.
В’ячеслав БіЛашеНко, начальник Дніпропе-
тровського РС ГУ ДСНС України у Дніпропетров-
ській області, полковник служби ЦЗ. 

ДсНс іНФормує

ЗаГиБеЛі ЛЮДей На Пожежах

ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації 
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території, в приміщенні 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства будів-
ництва та інфраструктури Дніпропетровської РДА за адресою: смт. Ювілейне, вул. 
Фрунзе,18 оприлюднено проект «Детальний план частини території Підгороднен-
ської міської ради щодо будівництва сонячної електростанції за межами населеного 
пункту на території Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Проект розроблений на підставі розпорядження Дніпропетровської районної дер-
жавної адміністрації № р-16/0/291-15 від 12.01.2015р. Головною метою проекту є: ви-
значення планування структури та параметрів забудови території виробничої зони. 
Основні положення проекту та детальний план представлені для ознайомлення в 
робочі дні з 13.02.2015 р. по 13.03.2015 року, з 10-00 до 16-00.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу відділу місто-
будування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інф-
раструктури Дніпропетровської РДА, з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, 
місця проживання, особистим підписом, до 13.03.2015року. Розгляд наданих пропо-
зицій закінчується 13.03.2015 року, телефон для довідок  (056) 718-10-44.

кіровська селищна рада оголошує конкурс на оренду не-
житлового приміщення, площею 59,5 кв.м, розташованого 
за адресою: вул. Центральна,46, сел. Кіровське Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської області. Документи прийма-
ються протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення 
про проведення конкурсу. За додатковою інформацією звер-
татися за адресою: сел. кіровське, вул. центральна, 35,  
каб. № 2, тел.761-16-45(75) щоденно, крім суботи та неділі.

ПоВіДомЛеННя 
степова сільська рада 

повідомляє про прийня-
тий регуляторний акт: 
рішення «Про податок 
на майно на території 
Степової сільської ради». 
Для ознайомлення до-
кумент розміщено на 
інформаційній дошці 
оголошень за адресою 
село степове, провулок 
шкільний, 2.

Волоська сільська рада повідомляє 
про прийняті регуляторні акти: рі-
шення Про податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки»; «Про 
акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі пі-
дакцизних товарів»; «Про транспортний 
податок»; «Про пільги щодо земельного 
податку на території Волоської сільської 
ради». Для ознайомлення документи 
розміщені на інформаційній дошці ого-
лошень у приміщенні сільської ради за 
адресою: Волоське вул. центральна, 18.

Як каже мудрість...
• Тільки завдяки 

любові тримається 
й рухається життя. 
• Любов додає сили, 

оживляє, відроджує.
• Любляче серце не 

здатне на жорсто-
кість і байдужість, 
бо любов за своєю 
суттю – це світло 
й душевне тепло.

Господарочка
ДеНь сВятоГо ВаЛеНтиНа

Що ПоДаруВати В ДеНь 
усіх ЗакохаНих? 

Різні сувеніри, виконані у формі 
сердечка, підійдуть для подарунка. 

Можна також вручити листівку зі 
словами кохання, червоні троянди, солодо-

щі, плюшеву іграшку. Подарунок не обов’язко-
во повинен бути дорогим, головне, щоб був вруче-
ний від щирого серця. Також можна побалувати 

своїх коханих особливою вечерею.

сВяткоВе меНЮ
ЛеГкий саЛат

інгредієнти: листя салату – 6 шт., 300 гр. відварених креве-
ток, 150 гр. твердого сиру, чорні маслини, 2 свіжих огірка, 2 
ст.л. майонезу, кріп, сіль, перець.

Приготування: покладіть на тарілки по 3 листа салату, так, 
щоб закрити дно. Розріжте навпіл маслини й покладіть на салат, 
а зверху креветки (цілі), сир та огірки (нарізані кубиками). На 
завершення покладіть ложку майонезу й посипте кропом. Посо-
літь та поперчіть за смаком.

курячі стейки
інгредієнти: 500 гр. курячого філе, ананаси консервовані,  

сіль, перець. Для кляра: 2 яйця, 4 ст. л. борошна.
Приготування: філе курки наріжте пластами, якщо бажає-

те, можна злегка відбити. Приготуйте кляр, збивши яйця з бо-
рошном, сіллю й меленим перцем. Опустіть у кляр пласти філе 
й укладайте на розпечену сковороду. Зверху покладіть кільце   
ананаса. Прожарювати необхідно з двох сторін. Готові стейки 
укладіть на тарілку, застеленою листям салату.

жеЛейНий торт
інгредієнти: 400 гр. ніжного крекеру, 500 гр. сметани, 1 пачка 

желатину, 4 пачки желе.
Приготування: спочатку приготуйте желе, але окропу нали-

вайте менше, ніж написано в інструкції (приблизно 250 мл). Нехай 
застигне. Коли желе досягне необхідної консистенції, приступай-
те до формування торту. Отже, желатин розчиніть у  теплій воді, 
додайте сметану, і поки ця маса не застигла, додайте подрібнений 
крекер і нарізану кубиками або смужками желе. Поставте в холо-
дильник, нехай застигає. Такий торт треба готувати заздалегідь. 

красуНям На Замітку
ЗВоЛожуЮчі маски ДЛя оБЛиччя 

Для жирної шкіри. Збийте яєчний білок і змішайте його з  
рідким медом (20 мл), додайте в отриману массу 1 ст.л. подріб-
нених вівсяних пластівців. Нанесіть на обличчя й через 20 хв. 
змийте в два етапи: спочатку теплою водою, потім холодною. 

Для сухої шкіри. Змішайте близько 30 г сиру з 2 ст. л. підігрі-
того молока. Отриману масу нанесіть на обличчя й через 15 хв. 
змийте теплою водою. 

Для нормальної шкіри. Змішайте подрібнену м’якоть двох 
часточок грейпфрута з яєчним жовтком. Нанесіть на обличчя й 
через 15 хв. змийте теплою водою.

ПоВіДомЛеННя 
степнянська сіль-

ська рада повідомляє 
про прийнятий регу-
ляторний акт: рішення 
«Про податок на майно 
на території Степнянської 
сільської ради». Для озна-
йомлення документ роз-
міщено на інформацій-
ній  дошці оголошень за 
адресою: село степове, 
вул. центральна, буд. 7.

ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації 
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови терито-

рії, в приміщенні Підгородненської міської ради за адресою: м. 
Підгородне, вул. Центральна, 46 оприлюднено проект «Деталь-
ний план частини території  кварталу по вул. Миру м. Підгород-
не Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо 
розміщення об’єкту торгівлі».

Проект розроблений на підставі рішення Підгородненської 
міської ради № 3684-LII/VI від 29 січня 2015 року. Головною ме-
тою проекту є: обґрунтування можливості розміщення об’єкту 
торгівлі  по вул. Миру м. Підгородне.

Основні положення проекту та детальний план представлені 
для ознайомлення в робочі дні з 13.02.2015 р. по 13.03.2015 року, 
з 10-00 до 16-00. Пропозиції та зауваження надаються в письмо-
вій формі на адресу Підгородненської міської ради, з зазначенням 
прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим під-
писом, до 13.03.2015року. Розгляд наданих пропозицій закінчу-
ється 13.03.2015 року, телефон для довідок  (056) 729-16-21.

райоННий цеНтр соціаЛьНих сЛужБ ДЛя 
сім ї, Дітей та моЛоДі оголошує конкурс на зміщен-
ня вакантної посади спеціаліста І категорії відділу соціаль-
ної роботи, вакантних посад  фахівців із соціальної роботи 
(м. Підгородне, с. Новоолександрівка, сел. Ювілейне). Доку-
менти на конкурс приймаються протягом 30 календарних 
днів після публікації. Вимоги до претендентів: громадян-
ство України, повна вища освіта за фахом педагога, психоло-
га, соціального педагога, соціальний працівник, медичного 
працівника, стаж роботи за фахом не менше 3 років, воло-
діння персональним комп’ютером в обсязі користувача про-
грамного забезпечення. Довідки за адресою: вул. теплич-
на, буд. 5, каб. 41,  сел. Ювілейне, тел. 753-68-41. 
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історія ріДНоГо краЮ

ВІД КОЗАЦЬКОГО 
ДО ПОРОХОВОГО

(Закінчення. Початок у №5)
З 1 по 27 серпня перевезли 26 040 кулів 

(куль-мішок об’ємом 9 пудів×16 кг=134 кг) бо-
рошна житнього, гречаного й вівсяного, кру-
пи й пшона, 48 мішків солі, 8 діжок риб’ячого 
жиру, діжку гарматного й рушничного поро-
ху, два куски свинцю на кулі, 29 ядер, 60 муш-
кетів, пуд смоли, 99 жорнових каменів. Пе-
ревезли також дерев’яні стіни, які захищали 
склади, 5 хлібних амбарів, баню, 115 стругів 
(великих річних суден), дошки від розбитих 
човнів, 6 будинків для гетьмана й української 
старшини, 9 сараїв і 4 рублені хати. [5, с. 128] 
і багато інших речей. Чи залишилося на Кода-
цькому острові ще  продовольство й військове 
майно й чи був у збудованому для І. С. Мазе-
пи будинку його власник, ми не знаємо.

Важлива роль відводилася Кодацькому ост-
рову й у роки російсько-турецької війни 1735-
1739 рр.

За свідченням військового інженера й іс-
торика, автора «Истории о казаках запорож-
ских» поручика князя С. І. Мишенського на 
острові «в 1737 г. построен от россиян ретран-
шемент и редути» [2, с. 66]. У роки цієї ж вій-
ни на правому березі Дніпра звели Кодацький 
редут, за іншими даними ретраншемент. Ці 
фортифікаційні споруди являли потужний 
вузол оборони. Після російсько-турецьких 
воєн 1735-1739, 1768-1774 і 1787- 1791 рр і при-
єднання Криму кордони Росії відсунулися 
далеко на південь. Новобогородицька (згодом 
Старосамарський ретраншемент) та Усть-Са-
марська фортеці, Кодацькі редути на острові 
й на правому березі та інші опинилися в гли-
бокому тилу й втратили будь-яке військове 
значення. Гарнізони з багатьох із них вивели, 
а артилерію перевезли у фортеці на стратегіч-
них напрямках. Оборонні споруди залишили-
ся без утримання й догляду, поступово руй-
нувались і засипались рови.

Десь перед Першою світовою війною вій-
ськове відомство згадало про Кодацький ос-
трів, привело до ладу покинуті приміщення 
й підземелля, і розмістили в них порохові 
склади. Від них острів і одержав свою остан-
ню назву – Пороховий. Цей склад вибухових 
речовин із певними перервами діяв аж до 1950 
рр. Старожили Сажівки й Старих Кодаків роз-
повідають, що на острові було два будинки, 
в одному із них перебувала охорона. Після 
ліквідації складів місцеві жителі використо-
вували острів як місце відпочинку. Тут чудо-
во родились кавуни, огірки й капуста.  І ніщо 
зараз на острові не нагадує про його славне 
минуле…
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Володимир мороЗ,  Надія ВіЗір.

сПорт

У шкільному 
тиру Зорянської 
СШ (директор 
Людмила Кулак) 
пройшли районні змагання 
з кульової стрільби серед 
допризовників. За медалі 
Дніпропетровської район-
ної організації сприянні 
обороні України боролися 
13 команд, які представля-
ли 5 колективів.

квартет кращих. І місце 
– Зорянська СШ (110 очок). 
Тренер Сергій Коваленко. 

чемпіони: Микола Галі-
цин, Сергій Хомутов, Ві-
ктор Даценко. ІІ місце – Ба-
лівська СШ (92 очки). Вчи-

тель предмету «Захист 
Вітчизни» Олександр 
Погрібний. 

Віце-чемпіони: Де-
нис Єфименко, Іван 
Козин, Володимир Іль-
їних. ІІІ місце – Чума-
ківська СШ (78 очок). 
Вчитель предмету «За-
хист Вітчизни» Степан 

Карпа. Бронзовий 
склад: Ростислав 
Грижин, Родіон 
Затишняк, Дми-

тро Іванченко. ІV місце – 
Степнянська СШ (77 очок). 
Вчитель предмету «Захист 
Вітчизни» Руслан Матвєєв. 
Склад команди: Владислав 
Грицюк, Сергій Сименчук, 
Оганес Манукян.

В’ячеслав Сорочан, голова 
РО ТСОУ: «Господарі тиру 
вистрелили медальним ду-
плетом. При чому, щоб ви-
значити володаря «золота» 
та «срібла» суддям довелось 
рахувати «десятки». Їх у Ми-
коли виявилося більше, ніж у 

Сергія. Решта 38 учасників не «дотягнули» до 
позначки у 40 балів».

особистий залік. І місце – Микола Галіцин 
(41 очко), ІІ місце – Сергій Хомутов (41 очко) 
– обидва Зорянська СШ, ІІІ місце – Оганес Ма-
нукян (39 очок) – Степнянська СШ.

Згідно з планом оборонного товариства в лю-
тому заплановані змагання з кульової стрільби 
серед дівчат та гирьового спорту серед юнаків.

сергій ВерБицький.

Медальний дуплет 
З О Р Я Н Ц І В

Відділ культури, туризму, національ-
ностей та релігій Дніпропетровської 
РДА та колектив бібліотечних праців-
ників Дніпропетровського району від 
щирого серця вітають із ювілейним 
Днем народження завідуючу сільської 
бібліотеки села Волоське

Валентину сНісар
Шановна Валентино Миколаївно!
Хай світить сонечко із неба,
А буде дощик – він для Вас!

Нехай в цей день Вам додасться
Всього, що треба ще для щастя!

А ми від себе побажаєм: Хай Вас Бог оберігає
І дасть Вам всього доволі – 

Здоров’я, щастя і доброї долі.
Щоб у роботі все вдавалося і щиро люди посміхалися!

2015 рік для Дніпропетров-
ського району ювілейний – 50-
ий. Це край славних історич-
них традицій та наполегливої 
праці. 

Територія нашого району 
була освоєна дуже давно. 
Знайдені кургани та похо-
вання налічують до 10 тисяч 
років, і відносяться від най-
давніших епох до відомих 
скіфів, сарматів, кочівників 
XІ־XІV. На початку віків 
XVІІ ст. тут були розташо-
вані зимівлі-хутори козаків. 
Наше ж село Пашена Балка, 
активно почало заселятись 
із кінця XІX ст., приблизно 
з 1870-х років пересе-
ленцями з приміських 
селищ. Спочатку вони 
випасали отари худоби, 
а згодом почали вико-
ристовувати землі й для 
сільськогосподарських робіт.

У 1920 році навколо обласного 
центру на базі заводських під-
собних господарств був органі-
зований район із назвою «При-
міський». Основним завданням 
цього району було забезпечення 
міських мешканців овочево-мо-
лочною продукцією. В 1959 
році було ліквідовано район, 
а всі населені пункти віднесе-
но до сусідніх районів. 4 січня 
1965 року відновлено існування 
Дніпропетровського району. До 
нього ввійшли 17 радгоспів, 4 
колгоспи, тепличний комбінат, 
селекційна овочево-баштанна 
станція, дослідні господарства 
Всесоюзного науково-дослід-
ного інституту кукурудзи, 

Дніпропетровського заводу 
сільськогосподарських машин, 
Дніпропетровського сільсько-
господарського інституту, лі-
сорозсадник обласного «Авто-

шосдору», Дніпропетровська та 
Дніпродзержинська птахофа-
брики.

Сьогодні до складу району 
належить місто Підгородне, 
селища Ювілейне та Кіровське, 
які знаходяться на живописно-
му лівому березі Дніпра. Там 
же знаходяться Кільченський 
та Орільський заповідники, 
де збереглись унікальні ланд-
шафти, рослинний і тварин-
ний світ степового Приорілля. 
Правобережна частина району 
відома архітектурно-культур-
ним пам’ятником державного 
значення, колискою козацтва – 
Кодацькою фортецею.

Дніпропетровський район 
найбільший сільськогосподар-

ський район області не лише за 
кількістю населення, а й за вне-
ском до аграрного сектору еко-
номіки Дніпропетровщини.

Відзначалась ця ювілейна дата 
й у бібліотеці села Пашена 
Балка. Для користувачів бі-
блітеки оформлена книж-
ково-ілюстрована виставка 
«З Днем народження, мій 
краю», проведено краєзнав-
чо-народознавчий урок «Мій 
рідний край – частина Укра-
їни», на якому присутні були 
ознайомлені з історією ство-
рення та розвитку нашого 
району. Проведено  огляд лі-
тератури  «Письменники та 

поети Дніпропетров-
ського району», адже 
саме книга вчить му-
дрості, культури й лю-
бові до рідного краю, 
до історії свого наро-

ду. Для кращого ознайомлення 
читачів із минулим і сучасним 
рідного краю, його традиціями 
в бібліотеці створені тематичні 
папки «Історія мого краю», «По-
езія мого краю».

Для кожної людини той край, 
де вона народилась, є найрідні-
шим, і куди б нас не закинула 
доля, кожен серцем, думками 
лине туди, де знайоме кожне 
деревце, кожна вулиця, стежи-
на. Любов до рідного краю – це 
святиня для кожного. Любімо 
свій край, поважаймо країну, 
невід’ємною частинкою якої є 
наша мала батьківщина.

тетяна черНиш,
завідуюча бібліотеки 
с. Пашена Балка.

історія Малої
батьківщини

райоН-ЮВіЛяр

Відділ культури, ту-
ризму, національнос-
тей та релігій Дні-
пропетровської РДА, 
працівники районної 
школи естетичного ви-
ховання щиро вітають 
із ювілейним Днем на-
родження завідуючого 
відділом народних ін-
струментів

Павла КУПчеНКА 
Шановний Павле Петровичу!

Хай квітує доля у роках прекрасних
А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Творчої наснаги Вам бажаєм знов! 

Сектор з питань фізичної 
культури і спорту, сім’ї та 
молоді Дніпропетровської рай-
держадміністрації, Дніпропе-
тровська районна організація 
Всеукраїнського фізкультур-
но-спортивного товариства 
«Колос» АПК України та фіз-
культурно-спортивний актив 
Дніпропетровського району 
щиро вітають із 50 річчям 

Валентина ЩеРбАТюКА!
Шановний Валентине Григоровичу!

Ваш ювілей – то мудрості пора...
Хай буде вдосталь у житті, і в домі

Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові!


