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Відповідно до частини 6 
статті 55, частини 5 статті 46 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова 
Дніпропетровської районної ради Любов Олексіївна Біла  підпи-
сала розпорядження № 12-р від 24 лютого 2014 року «Про вне-
сення змін до розпорядження голови районної ради від 12 лютого 

2014 року № 10-р «Про скликання тридцять першої сесії 
районної ради шостого скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, пленарне за-
сідання тридцять другої сесії Дніпропетровської ра-
йонної ради VІ скликання переноситься на 10.00 годи-
ну 28 березня 2014 року.

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ

час  переосмислення  іДей, 

Звернення депутатів Дніпропетровської 
районної ради до жителів 

Дніпропетровського району
Події, які відбулися на минулому тижні 

в Києві, відкрили найтрагічнішу сторінку 
в історії України. Горе й біль українських 
сімей, які втратили своїх рідних і близьких 
з обох сторін протистояння, відкликається 
горем і болем в душі кожної людини. 

Висловлюємо співчуття сім’ям загиблих і 
поділяємо з ними біль і непоправну втрату. 

Ми, депутати районної ради, засуджує-
мо дії екс-президента України та його най-
ближчого оточення щодо дій, які призвели 
до пролиття крові на Майдані. І вважаємо 
за необхідне встановити всіх причетних до 
злочинних наказів, які призвели до люд-
ських жертв. 

Вічна пам’ять героям. 

самооцінки  й  самоочищення

сЕсІя

У вівторок під головуванням Лю-
бові Білої відбулась позачергова сесія 
районної ради, ініційована 15-тьма де-
путатами. На розгляд було винесене 
питання щодо суспільно-політичної си-
туації в Україні. 

На засідання прибули 31 депутат, 3 
були відсутні. У сесійній залі також були  
присутні помічники народного депутата 
України Віктора Бутківського, представ-
ники громадських організацій, політич-
них партій, небайдужі мешканці району, 
які теж хотіли висловити свою думку й 
бути почутими.

Хвилиною мовчання присутні вшану-
вали пам’ять людей, які стали жертва-
ми кривавого протистояння у Києві та в 
різних куточках країни, учасників Євро-
майдану та правоохоронних 
органів.

Байдужих та пасивних на 
засіданні сесії не було.

Першим взяв слово депу-
тат районної ради Віталій 
Жеганський, який засудив 
дії української влади під час 
масових акцій протесту, у ре-
зультаті чого постраждали та 
загинули мітингувальники та 
правоохоронці. Віталій Воло-
димирович закликав депутатів, представ-
ників районної влади, визнати помилки й 
зробити відповідні висновки.

Богдан Кулик, депутат районної ради, 
голова правління ПрАТ СПМК-90, по-
рівняв холоднокров-
ний обстріл мирних 
людей із фашизмом 
та сталінським го-
лодомором – най-
жорстокішими зло-
чинами проти укра-
їнського народу. Та 
повідомив, що вже 
знайдені документи, які підтверджують, 
що готувалась зачистка Майдану. На го-
ловну площу столиці було заплановане 
введення військ, а всіх, кого не вдалося б 
утопити в крові, мали бути відправлені до 
фільтраційного табору.

«Важко сказати хто в цьому винен, - на-
голосив виступаючий, - якщо розібрати-
ся, то не винними можуть себе вважати 
тільки безхатченки, які не ходять на ви-
бори. А ми всі, й ті, хто голосували за 
цю владу в країні,  й ті, хто підтримував 
реформи, робітники, зокрема й мого під-
приємства, які годували владу, мовчали 
й терпіли приниження й безправ’я, - всі 
без винятку винні в тому, що сталося». 
Богдан Костянтинович переконаний, що 
голова райдержадміністрації дим Коби-
ляцький, який однобоко сприймав ситуа-
цію, що склалася в суспільстві, має взяти 
на себе політичну відповідальність і на-
писати заяви про відставку. 

Костянтин Купріянов, депутат район-
ної ради, аграрій, який все життя пропра-
цював на землі, й щодня зустрічається зі 
своїми виборцями, висловив свою думку: 
«Ми всі не байдужі до долі країни. Вже 
23 роки Україну «штормить», а все че-
рез те, що треба змінювати не людей на 
керівних посадах, а саму систему влади 
на  таку, в якій кожен депутат ніс би осо-
бисту відповідальність за долю країни, 
а не ховався за розмитим поняттям «по-
літична відповідальність». Усі політичні 
партії перетворились сьогодні в приватні 
фірми. Тільки депутатів-мажоритарщиків 
виборці знають і довіряють їм. А за пар-

тійними списками у Верховну Раду Укра-
їни потрапляють випадкові люди, яких 
цікавлять виключно привілеї  та гроші. 
Вадим Кобиляцький на посаді голови 
райдержадміністрації допомагав нам у 
вирішенні багатьох, особливо земельних 
та юридичних питань».

На висловлювання, що прозвучали на 
його адресу, відповів голова райдержад-
міністрації Вадим Кобиляцький: «Я вже 
4 роки працюю в районі. І хоча очолював 
президентську гілку виконавчої влади, 
як чиновник, ніколи не мовчав, писав ли-
сти президентові, губернатору, добивався 

справедливих рішень. Коли вперше від-
булись зміни в земельному законодавстві, 
які призвели до справжнього колапсу, 
вже тоді зростало невдоволення людей та 
негативне відношення до влади, і я пові-
домляв про це у вищі ешелони влади. За 
2012 рік жоден громадянин району так і 
не зміг приватизувати ні одної земель-
ної ділянки! У районної влади ці повно-
важення були відібрані, а новостворені 
структури виявились некомпетентними й 
зовсім не знали що робити і як. Але тоді 
в мене ще була впевненість, що президент 
цього не знає, що ці зміни розробляються 
на рівні міністерств. Вадим Якович пояс-

нив, що, в результаті, 
намагаючись з’ясу-
вати всі обставини 
таких необдуманих 
підходів, він лише 
нажив собі ворогів у 
правоохоронних ор-
ганах, а точніше, в 
прокуратурі. Тож до-

велось практично один на один боротися 
з системою, яка грубо порушувала закони 
України, влаштовувала на території райо-
ну прокурорське свавілля».

Очільник району сказав: «На жаль нас, 
мене й усіх виборців, обманули президент 
та його прибічники. Тепер я чітко розу-
мію, що всі зміни робилися тільки з од-
нією метою – щоб спрямувати всі потоки 
грошей  в один карман». 

Валентина Бохан, депутат районної 
ради, заступник Новоолександрівського 
сільського голови, припустила, що якби 
не було на Майдані стільки смертей, і 
президентові вдалося б розігнати лю-
дей із найменшими втратами, навряд чи 
відбулася б ця сьогоднішня сесія, і зміст 
виступів був би іншим. Всіх мітингуваль-
ників назвали б терористами та екстремі-
стами й потопили б у крові.

«Це була диктатура Партії регіонів, 
а не особисто президента, - підкресли-
ла Валентина Сергіївна, і ви, керівники 
району, її активно підтримували, пере-
творивши навіть районну газету в рупор 
Партії регіонів, що викликало ще більшу 
негативну реакцію людей, які до мене 

зверталися. Мій син стояв 
на Майдані, бо я виховала 
його патріотом України, і 
він усім серцем вірить, що 
ми з вами, всі українці, вар-
ті кращого життя, але за ща-
сливе майбутнє треба боро-
тися. Особисто я не знімаю 
відповідальності з себе, але 
якби партія «Батьківщина» 
так себе скомпрометувала, 
я б негайно написала заяву 

про вихід із організації. Це справа моралі 
й честі кожного. На мою думку, керівники 
району не можуть працювати на посадах».

 Володимир Кононов, депутат район-
ної ради, генеральний директор ПрАТ 
«Содружество», закликав до спокою,  му-

дрих і обдуманих, а не поспішних рішень: 
«У мене завжди було дуже багато претен-
зій до влади, але я застерігаю: все зламати 
– це найпростіше. Це ми вже пережили в 
2004, 2008 роках. Найголовніше завдання 
сьогодні – будувати, працювати, а не тро-
щити і знищувати». 

Олена Гуржій, директор районного ди-
тячого будинку «Сім’я» підтримала по-
переднього виступаючого: «Навіщо все 
рушити? В громадянській війні не буває 
переможців. А кожна партія має людське 
обличчя. Тож кожен має стати перед дзер-
калом і подивитись собі в вічі, запитати в 
себе що ти особисто зробив для країни? І 
на моє глибоке переконання, у владі по-
винні працювати професіонали, а не полі-
тики та революціонери. І саме керівники 
району сьогодні достойно виконують по-
кладені на них функції.»

Депутат районної ради Олег Рубль, ди-
ректор ТОВ «Агроінвест»,  учасник війни в 
Афганістані, розповів, що сам був на Май-
дані, брав участь у недільному віче, тому 
добре знає, що це неправда, що там стоять 
переважно представники західних облас-
тей: «Ніякі там не «бандерівці»,  а звичай-
ні прості люди, патріоти з усіх куточків 
України, багато афганців. Обстановка не 
агресивна, а дуже привітна, всіх гостей 
пригощають чаєм. Ввечері після роботи 
приходять на майдан багато киян, прино-
сять гарячу вечерю, вони пояснюють, що 
підтримують народ, але не опозицію».

(Продовження на 2 стор.)

Верховна Рада України під 
головуванням Олександра Тур-
чинова визначила дату виборів 
президента України на 25 травня 
цього року. 

У Верховній Раді України 
створена коаліція «Європей-
ський вибір». До неї ввійшли де-
путатські фракції: «Батьківщи-
на», «УДАР», «Свобода», групи 
«Економічний розвиток», «Су-
веренна європейська Україна» 
та інші народні депутати, всього 
250 народних обранців.

Затверджений новий склад 
уряду. Посаду прем’єр-міністра 
обійняв Арсеній Яценюк. Но-
вопризначений  глава уряду не-
гайно взявся за роботу з  урегу-
лювання напруженої ситуації в 
Україні.

Загострюється ситуація в Кри-
му. Невідомими озброєними 
чоловіками захоплена будівля 
Верховної Ради і Ради міністрів 
Криму в центрі Сімферополя. 
Проходять масові мітинги. В 
Крим приїздять депутати та 
представники громадськості Ро-
сії, щоб зустрітися з жителями 
півострова.

Три колишні президенти Укра-
їни – Леонід Кравчук, Леонід 
Кучма та Віктор Ющенко  заяви-
ли про пряме втручання Росії у 
політичне життя Криму. «Росія, 
яка весь час називала «втручан-
ням» у внутрішні справи Украї-
ни спроби наших міжнародних 
партнерів врегулювати ситуацію 
політичним шляхом, зараз сама 
вдалася до прямого втручан-
ня в політичне життя Криму», 
- йдеться у спільній заяві трьох 
президентів, текст якої розпов-
сюдила прес-секретар Ющенка 
Ірина Ванникова.

Віктор Янукович, якого Верхо-
вна Рада України відсторонила 
від виконання обов’язків, висту-
пив із зверненням до наших спів-
вітчизників, в якому заявив, що, 
як і раніше, вважає себе законно 
обраним президентом Україн-
ської держави та  попросив до-
помоги у Росії. Янукович також 
просить владу РФ забезпечити 
його безпеку від дії екстремістів, 
які захопили владу в Україні.

Губернатор Дніпропетровщи-
ни Дмитро Колєсніков  та проку-
рор Дніпропетровської області 
Наталія Марчук подали заяви 
про відставку. Звертаючись до 
жителів області, екс-керівник 
регіону подякував за розуміння 
й довіру.
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Виходячи з основних нормативних документів про 
освіту, можна чітко визначити найактуальнішу пробле-
му сьогодення – доступність якісної освіти для всіх. 

Горянівська СЗШ, що входить до складу Кіровського 
освітнього округу – один із навчальних закладів, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений 
кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну й навчально-методичну базу 
та забезпечує добровільну підготовку й профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.

Можна виділити такі аспекти діяльності Горянівської школи за останні 5 років: рівний доступ до якісної освіти 
в умовах профілізації якісної школи; створення умов для саморозвитку та самореалізації обдарованих дітей; ін-
тегрування інноваційних, інтелектуальних, матеріальних ресурсів; координація виховної роботи; розвиток про-
фесійної культури в межах округу; розвиток професійної культури й компетенції вчителя; розширення культур-
но-освітнього середовища школярів, їхня спеціалізація шляхом залучення до роботи різних колективів; більші 
можливості забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії школяра шляхом об’єднання матеріально-техніч-
ного й кадрового потенціалу навчальних закладів округу.

Діти беруть активну участь у районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах. В обласному 
конкурсі дитячої творчості з журналістики Вікторія Сподинець (учениця 11 класу) зайняла ІІІ місце. Карина 
Сесь (учениця 3 класу) – І місце в районному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

У Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» такі здобутки: Вероніка Герасименко (2 клас) – І 
місце; Сергій Декерменджі, Олексій Чередник, Олександр Вокальчук, Олександр Ніколаєв (2клас) – ІІ міс-
це; Катерина Мігас, Даріна Руденко, Данило Семенов, Тетяна Литвин (3 клас) – ІІ місце. Багато хто з учнів 
зайняв ІІІ місця. Учні школи є активними слухачами Малої академії наук України, де мають досягнення: 
Любов Щогла – І місце (секція агрономія, 2012 рік); Аніта Сидоренко – ІІ місце (секції ветеринарії, 2012 рік); 
Вікторія Сподинець – ІІІ місце (секції екології, 2013 рік); Ігор Лисенко – ІІІ місце Всеукраїнського конкурсу 
«IntelEko», 2013 рік, категорія зоологія; Наталія Кругляк – І місце в номінації «Проекти енергопостачання 
від відновлювальних джерел енергії» Національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних проектів із 
енергоефективності «Енергія і середовище», 2010 рік.

Також проводяться зустрічі майбутніх випускників із працівниками вищих навчальних закладів, органі-
зовуються дні відкритих дверей профорієнтаційні консультації, Дні науки. Ця робота буде продовжуватися 
й надалі, тривають пошуки нових форм співпраці з ВНЗ.     Ніна БОяРЧУК, директор Горянівської СЗШ. 

ДОсТУПНІсТь яКІсНОЇ ОсВІТИ ДЛя ВсІх
АсПЕКТИ РОБОТИ шКОЛИ

Характерним явищем нашого 
суспільства є нелегальна зайня-
тість. Неоформлений робото-
давцем у встановлений Законом 
термін трудовий договір є грубим 
нехтуванням законодавства про 
працю. Це, в свою чергу, тягне за 
собою низку проблем і для само-
го працівника, а саме: втрату за 
цей період права на матеріальне 
забезпечення у випадку безробіт-
тя та у разі часткової або повної 
втрати працездатності, при вихо-
ді на пенсію, не включення часу 
нелегальної роботи до трудового 
(страхового)  стажу.

Виплата заробітної плати в 
«конвертах» – тягар сучасності, 
який несе за собою багато нега-
раздів як країні, так і кожному з 
нас. Нелегальна заробітна пла-
та послаблює соціальний захист 
працівників, зменшує надхо-
дження до бюджетів та держав-
них соціальних фондів.

Відсутність цивілізованих тру-
дових відносин, з одного боку, 
позбавляє можливості працівни-
ків захисту своїх трудових прав, 
у тому числі й на виплату заро-
бітної плати, на пільги, соціальні 
гарантії, пенсійне забезпечення, з 
іншого – свідчить про наявні по-
рушення законодавства, як праце-
давцем – виплати заробітної пла-
ти працівникам, а саме ухилення 
від сплати податків і обов’язкових 
платежів.

Працівник, який отримує зарп-
латню в «конверті», виявляється 
повністю беззахисним перед ро-
ботодавцем. Усна домовленість 
жодним чином не фіксується 

юридично, роботодавець сплачує 
стільки, скільки вважає за потріб-
не й доти, поки вважає за потріб-
не. Працівник не має жодних до-
казів на підтвердження дійсного 
розміру своєї заробітної плати та 
трудового стажу. 

Нелегальне працевлаштування 
та зарплата «в конверті» є пря-
мим шляхом до злиденної старо-
сті. Адже відсутність відрахувань 
єдиного соціального внеску при-
веде до мінімальної пенсії або її 
відсутності. Нелегальне працев-
лаштування обмежує працівника 
також у доступі до соціальних 
гарантій.

Отже, під час оформлення тру-
дових відносин із роботодавцем 
працівник повинен знати, що тру-
довий договір укладається в пись-
мовій формі й є обов’язковим. 
Період роботи заноситься до тру-
дової книжки працівника. Робота 
за трудовим договором захищає 
права працівника й зараховується 
до страхового та загального ста-
жу працівника. Ухиляючись від 
оформлення трудових відносин 
із найманими працівниками, ро-
ботодавець позбавляє їх права на 
основну та додаткову відпустки, 
на оплату лікарняного, на дотри-
мання встановленої законодав-
ством норми тривалості робочого 
часу, на допомогу по безробіттю, 
на гарантії за колективним дого-
вором, на соціальне страхування 
від нещасних випадків на вироб-
ництві та на пенсійне забезпечен-
ня.

Вимагайте від своїх роботодав-
ців офіційного оформлення на 

повний робочий день та виплату 
заробітної плати відповідно до  

законодавства – прозоро й чес-
но, не погоджуйтесь на неповну 
зайнятість та виплати у «конвер-
тах».

Отримуючи заробітну плату в 
«конверті» чи маючи інше дже-
рело доходу без сплати внесків 
до Пенсійного фонду - ви маєте 
забезпечене сьогодення, але ризи-
куєте своїм майбутнім…

Своєчасна й повна сплата пла-
тежів у Пенсійний фонд України, 
а також забезпечення заробітною 
платою працівників не менше 
мінімальних соціальних стан-
дартів – це обов’язок кожного 
роботодавця щодо соціального 
захисту своїх працівників. Тільки 
офіційно оформлений найманий 
працівник може відчувати себе 
соціально захищеним, а бюджет 
Пенсійного фонду матиме ста-
більні надходження для своєчас-
ного фінансування пенсійних ви-
плат. Суспільство має зрозуміти, 
що легалізації заробітної плати 
альтернативи немає. Тож зважив-
ши всі «за» й «проти» офіційного 
працевлаштування, зробіть пра-
вильний вибір.

Шановні громадяни! Не дайте 
позбавити себе соціальних благ, 
забезпечте собі старість та не 
дайте зробити себе порушниками 
законодавства. 

Пам’ятайте: при виконанні всіх 
вимог працевлаштування закон 
завжди на вашій стороні, не під-
давайтеся солодким обіцянкам 
та безпідставним завірянням, що 
в «конвертах» отримувати гроші 
вигідніше.

Ірина ПЕТРОЧЕНКО, 
головний спеціаліст УСЗН. 

УПРАВЛІННя ПРАцІ ТА сОцІАЛьНОгО ЗАхИсТУ НАсЕЛЕННя ІНфОРМУє

ЛегаЛізація робочих місць

Сьогодні ми відзначаємо 82 річницю з дня ство-
рення Дніпропетровської області. У вівторок  на 
оперативній нараді була заслухана доповідь Ми-
коли Шеремета, 
заступника голови 
райдержадміністрації, з цієї теми. 

27 лютого 1932 року в результаті ад-
міністративної реформи була створе-
на Дніпропетровська область. У той 
час її кордони були набагато ширші 
сучасних. Адміністративні реформи 
проводилися з метою удосконалення 
правління територіями. Перші ад-
міністративні реформи торкнулися 
території Дніпропетровської області в 1923 році. 
Тоді були скасовані повіти й волості, й затверджені 
райони й округи. Для Катеринославської губернії 
замість 13 повітів і 325 областей були затверджені 7 
округів у складі 87 районів. Потім у 1925 році були 
скасовані губернії, в тому числі й Катеринослав-

ська, а також скасовані округи, які були визначені 
владою зайвою ланкою, залишивши тільки райони. 
У 1930 році на території України було понад 700 

районів, а до 1932 
року залишилося 

382. Управляти такою кількістю райо-
нів було складно, особливо в соціаль-
но-економічних умовах того часу, тому 
в 1932 році було прийнято рішення 
створити області, як проміжну ланка 
між центром України й районами. У 
1932 році на території України було 5 
областей: Дніпропетровська, Харків-
ська, Київська, Одеська та Вінниць-

ка. Перщу формували 50 районів – до неї входили 
території сучасної Херсонської, Миколаївської, До-
нецької та Запорізької областей. Остаточно Дніпро-
петровська область була сформована в 1991 році, 
після відновлення Юр’ївського та Царичанського 
районів.        (Вл. інф.)

82 роки Дніпропетровській області 

ДАІ УКРАЇНИ ЗВЕРТАєТься  ДО гРОМАДсьКОсТІ
із закликом щодо участі в спільному патрулюванні з 
забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони гро-
мадського порядку до стабілізації ситуації в державі. 

Прес-служба Департаменту ДАІ МВс України.

ОПЕРАТИВНА НАРАДА

Відповідно до плану основних системних заходів у вівторок відбулося засідання колегії рай-
держадміністрації під головуванням в. о. голови райдержадміністрації Романа Пруденка. На розгляд колегії 
виносилися наступні питання: про погодження звіту про виконання програми соціально-економічного та куль-
турного розвитку району за 2013 рік; про підсумки бюджету району та районного бюджету за 2013 рік; про 
організацію повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровського району влітку 2014 року.

З першого питання присутніх проінформувала Оксана Соколовська – начальник відділу економічно-
го розвитку та торгівлі райдержадміністрації. Щодо підсумків бюджету району та районного бюджету 
за 2013 рік доповідала Наталія Левчук – начальник фінансового управління райдержадміністрації. 
З третього питання звітувала Тетяна Литвиненко – завідувач сектору з питань фізичної культури  і 
спорту, сім’ї та молоді  райдержадміністрації.               (Вл. інф.)

КОЛЕгІя

ДО УВАгИ жИТЕЛІВ РАЙОНУ!
За ініціативою воїнів-афганців у Дніпропетровсько-

му районі створено Громадську раду щодо здійснення 
контролю за виконанням функціональних обов’язків по-
садовими особами органів виконавчої влади й місцевого 
самоврядування та недопущення до влади корупціонерів.

головою громадської ради обрано Чалого Дмитра 
Володимировича (конт. тел.: (097)423-13-15).

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Слова виступаючого звучали дуже щиро  й проникливо. 

«Тільки там, на Євромайдані, я відчув невимовну гордість 
за наш український народ, за те, що я - українець, - сказав 
Олег Анатолійович, - навіть ніколи не міг би й уявити та 
подумати, що наш народ здатний на це – перемогти тако-
го підлого тирана... Просто охоплює жах, коли намагаюсь 
зрозуміти, як до такого могло дійти. Мені дуже соромно, 
ніби це не президент, а я жив у тому Межигір’ї… 

Олег Рубль наголосив: «Ми зараз обговорюємо ситуа-
цію в країні, робимо якісь висновки, ніби вже все страшне 
позаду. Насправді ж над Україною досі нависла загроза 
громадської війни. Нам треба братись не за звільнення 
та розбрат, а за єднання людей. Багато хто остерігається, 
що владу беруть «западенці», але ж Янукович, здавалось, 
земляк, он як обібрав нас, як липку, зідрав три шкури. То 
чи гірше нам буде, якщо представники західних областей 
будуть брати ініціативу, підіймати й розвивати Україну? 
Особисто я підтримую мирну революцію Євромайдану й 
засуджую диктатора. Гірше вже не буде. Це точно. Красти 
чиновники так безкарно більше не зможуть, не посміють.»

Депутат районної ради Сергій Іванцов, молодший нау-
ковий співробітник Придніпровської держакадемії будів-
ництва та архітек-
тури, висловився 
к а т е г о р и ч н о : 
«Представники 
влади на місцях 
мають нести по-
літичну відпові-
дальність, напи-
сати заяви про 
відставку». 

Депутат район-
ної ради Ніна Біла 
в своєму виступі назвала себе терористкою з 10-річним 
стажем, бо весь цей час намагалась донести представни-
кам влади, що людям живеться дуже погано. За це завж-
ди впадала в немилість до тодішніх керівників, особливо 
Анатолія Лященка, Олександра Шикуленка. Але за остан-
ні 2 роки, на думку виступаючої, дії районної влади були 
досить прозорими та справедливими.  

«Дивно те, що в колуарах ми всі з вами були спільні в 
думках і розмовах про те, що жити так далі неможливо, 
але заходили до сесійної зали  й дружно, головне мовчки, 
підіймали руки за кожне рішення, - говорить Ніна Пав-
лівна. - Спочатку я намагалась донести свою думку, але 
мене грубо переривали. Тому ми винуваті всі в однаковій 
мірі в тому, що пролилась кров наших дітей. На цю сесію 
ми повинні були також запросити прокурора району, го-
лову суду, начальника міліції. Якщо вони робили злочин 
проти народу, нехай відповідають за свої вчинки. Необ-
хідно відновити ефективну роботу відділу внутрішньої 
політики райдержадміністрації, й обов‘язково збирати за 
круглим столом представників політичних партій і гро-
мадських організації району для живого спілкування».

Сергій Мельник, голова районної організації «ВО 
«Батьківщина», розказав про жахи розправи «Беркуту» 
над студентами: «Я бачив це на власні очі, молоді люди, 
переважно студенти, відстоюючи своє прагнення до єв-
ропейського вибору України, які мирно співали пісні, 
були жорстоко побиті. За що вони постраждали – за те, 
що хочуть законності в нашій державі? Всі сьогодні зна-
ють скільки коштує прийти до суду, в прокуратуру. Тому 
те, що ви ставите в заслуги Вадимові Кобиляцькому, що 
йому вдається, як юристові за освітою, чогось досягти,  
відстояти в ваших інтересах, повинне бути нормою для 
кожного рядового українця. Тож давайте дивитися прав-
ді в очі. Сьогодні нікому не байдуже, як ми будемо жити 
далі. А шлях у нове життя можуть прокласти тільки нові 
люди з прогресивними поглядами».

Виступили також помічник народного депутата Украї-
ни Віктора Бутківського Галина Огороднікова, депутати 
районної ради Олександр Козакевич, Олег Соломоненко, 
Сергій Хмара  та представник громадської організації 
«Асоціація Молоді Придніпров’я» Павло Пегушин.

На голосування було винесене питання про недовіру 
голові райдержадміністрації Вадимові Кобиляцькому. 
Таємним голосуванням 11 депутатів висловились за не-
довіру, 17 були проти, а 3 – утримались.

Ставилось на голосування також питання про звіль-
нення з посади голови районної ради Любові Білої, але 
воно не набрало необхідної кількості голосів, тому не 
розглядалося.

Заяви про вихід із фракції Партії регіонів подали 20 
депутатів.                                                  Таміла жОРНяК. 

час переосмислення іДей, 
с а м о о ц і н к и  й  с а м о о ч и щ е н н я

сЕсІя
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Що ми знаємо про афганську війну? Чи можна все розказати 
про ту страшну неоголошену війну? Будь-яка війна  словами 
– це моторошно й страшно. Але мовчати не можна – це наша 
історія, історія сімей наших співвітчизників. Я ще з школи 
пам’ятаю розповідь воїна-афганця, яка на все життя залиши-
лася у моїх спогадах: «Я оглядаю околицю. Ось там – важкий 
кулемет залишили наші вояки. Думаю, що треба його неодмін-
но забрати, в обороні стане в пригоді. Беру ще двох стрільців 
і прямую до нього. І враз відчуваю, як тепло розливається по 
моїй лівій руці. Глянув на неї, а вона вся в крові. Я й не звернув 
уваги, подумав, що галузка зламалася на дереві, а це був розрив 
гранати. Відламок відсік мені палець, який тримався тільки на 
м’язах і шкірі руки, і вп’явся мені в литку. Двох вояків, які йшли 
зі мною по кулемет, теж поцілили уламки – одного в коліно, 
другого в ногу. Ось одна граната - й троє поранених».

На цвинтарях цих років з’явилося багато могил із фотографі-
ями юних облич. Останки загиблих воїнів привозили в оцин-
кованих гробах. І не було в батьків упевненості в тому, ховають 
вони свого сина чи когось іншого. 

Я кожного разу призупиняюсь біля могили Олександра Лит-
вишка. Молодий юнак, рядовий радянських військ, снайпер, 
який більше 10 разів брав участь у бойових рейдах. У 1986 році 
був смертельно поранений осколками гранати, виконуючи 
бойове завдання. Посмертно нагороджений орденом Червоної 
Зірки. Його ім’я занесене на меморіальну плиту пам’ятника 
воїнам-інтернаціоналістам Дніпропетровщини, загиблим в 
Афганістані. Юнак, який проживав у нашому місті, ходив його 
вулицями, навчався у Підгородненській СЗШ-3, про якого я 
дізналася саме в цій школі та запам’ятала назавжди. 

Щороку в цей пам‘ятний день у школах проводять вечори 
пам’яті, відкриті уроки, які нагадають, або вперше знайом-
лять дітей з історією Афганістану. Так, наприклад, у ПСЗШ-2 
вчитель іноземної мови Iрина Новікова провела виховну го-
дину. Діти дізналися про події цієї страшної війни. Ірині Ана-
толіївні дуже хочеться, щоб поезія, пісні, розповіді, спогади, 
вистраждані в Афганістані й про Афганістан, пройшли крізь 
юні серця учнів, і вони зрозуміли, що найстрашніше й найбез-
глуздіше у світі – це війна. Діти повинні знати тих, хто її пе-
режив, тих, хто не дожив, не доспівав, не докохав. За кожним 
воїном-афганцем – свій життєвий подвиг, своя доля. Хтось 
повернувся цілий і неушкоджений, а хтось – скалічений, а 
хтось не повернувся зовсім. Молодий педагог сподівається, 
що виховна година не закінчується після дзвінка. Прийшов-
ши додому, діти розкажуть про почуте своїм батькам, сусі-
дам, однокласникам, бо про це повинен знати кожен, бо про 
це повинні пам’ятати всі.

У дні пам‘яті схиляють знамена над полеглими, подають на 
службу Божу за тих, хто загинули. Дедалі більше віддаляють 
роки від нас ту війну, але стоять обеліски, які будуть вічно на-
гадувати про героїв, які не повернулися до батьківської хати.

Еріка ЛУКАНЮК, м. Підгородне.

АфгАністАн - немов  розрив  грАнАти

Афганістан – це наш біль, 
наші  сльози та  вічна  пам’ять. 
Багато з тих юнаків, хто по-
вернувся з чужої війни, так 
і не позбулися «афганського  
синдрому»: їх руйнує та гні-
тить пізнання того, що там 
загинули друзі, сняться кри-
ваві бої.

У Миколаївській сільській 
бібліотеці відбулася зустріч 
із ветераном афганської війни 
Григорієм Коваленком. З юві-
лейною датою виводу військ 
із Афгану Григорія Мико-
лайовича привітали депутат 

районної ради Василь Гапіч, 
Миколаївський сільський го-
лова Ігор Чепель, односельці. 

Лунали щирі слова, були по-
дарунки, але найголовніше те, 
що ми пам’ятаємо про тих, хто 
виконував свій інтернаціональ-
ний обов’язок. Мудрість віків 
говорить «Хто не знає мину-
лого, той не має майбутнього».  
Ми повинні пам’ятати помилки 
минулого, щоб не допустити їх 
повторення у майбутньому.

Тетяна гАПІЧ, завідуюча 
Миколаївської сільської біблі-
отеки.

Воїни-інтернаціоналісти – це люди, жит-
тя яких є невичерпним джерелом хоробрості, 
сили духу,  любові до рідної землі,  яскра-
вим взірцем служіння народові. Священною є 
пам’ять про їх героїзм, мужність при виконанні 
інтернаціонального обов̀ язку, готовність спла-
тити за нього найдорожчу ціну – своє життя. 
Ми завжди будемо пам`ятати всіх тих, хто за-
гинув, виконуючи завдання Батьківщини. 

У Підгородненській СЗШ-4 пройшов урок 
мужності «Одвічний біль..». На  ньому були 
присутні почесні гості: голова Дніпропетров-
ської районної організації Української спілки 
ветеранів Афганістану Дмитро Чалий, вої-
ни-інтернаціоналісти: Анатолій Корінний, Ігор 
Лежнік, Микола Скубченко, а також заступник 
Підгородненського міського голови  Василь 
Надрега й директор історико-краєзнавчого му-

зею ім. О. Коваля Вікторія Чередніченко.
Війна… Скільки тривожних почуттів  про-

буджує в нас це слово! Біль, героїзм, туга за 
близькими людьми, ненависть та любов… Вій-
на – це біль і страждання, сльози нестерпного 
відчаю, це – довгоочікуване повернення… 

Своїми спогадами та думками поділилися 
присутні гості. Вони розповіли нам про свій 
бойовий шлях, про друзів, які в запеклих боях 

проявили стійкість і мужність, прославилися 
непохитним бойовим духом і хоробрістю. За-
кінчилася зустріч хвилиною мовчання в знак 
пам’яті та поваги  до загиблих  воїнів. Про-
йдуть роки, та ми ніколи не зможемо забути 
про подвиг героїв.

Марія НєМцЕВА, 
заступник з виховної роботи Підгород-
ненської СЗШ-4.

У кожного воїна-афганця свій життєвий подвиг, 
своя доля й свій особистий душевний біль. Посивіли 
завчасно хлопці-афганці. Ще й донині йдуть у три-
вожних снах у бій, затуляючи 
від куль один одного. Їм досі 
важко повертатись до цих чор-
них, написаних кров‘ю, сторінок 
у їхньому житті та ще важче ви-
рвати їх, знищити й забути.

З нагоди 25-ї річниці виведен-
ня радянських військ із Афга-
ністану в затишному залі ЖЕКу 
№ 1 сел. Ювілейного відбулася 
зустріч із воїнами-інтернаціона-
лістами. 

На свято завітали: Галина Ого-
роднікова, помічник народного 
депутата України Віктора Бут-
ківського; Світлана Вусик, за-
ступник Ювілейного селищного голови з фінансових 
питань; Володимир Кононов, депутат райради; Тамара 
Тітова, директор селищного центру СССДМ; Микола 
Сінчук, директор районного центру зайнятості, який 
також виконував інтернаціональний обов’язок в Афга-
ністані.

Світлана Вусик від імені селищного голови та депу-

татського корпусу привітала всіх присутніх та нагоро-
дила воїнів-інтернаціоналістів Подяками за сумлінне 
виконання інтернаціонального обов’язку та подарун-

ками з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій 
на територіях інших держав. Галина Огороднікова від 
імені Віктора Бутківського вручила вітальні листівки та 
передплату на районну газету «Дніпровська зоря».

Житель сел. Ювілейного Віктор Азаров для присутніх 
підготував і показав відеоматеріали про жорстокі, кри-
ваві події афганської війни. Проникливим співом приві-

тали земляків-героїв: Павло Купченко, Юлія та Максим 
Костелани, Катерина Хель, Ірина Шевченко, Олексій 
Сапожніков, Оксана Михайлюченко. 

У тісному колі побратимів довго то-
чилася справжня чоловіча розмова. Зга-
дували про своїх бойових товаришів, 
тяжкі випробування, які прийшлось 
пережити: свист куль, біль від втрати 
друзів, поранення...

Навіть час не в силі залікувати ті ру-
бці, що залишились у пам’яті та серці. 
І скільки б ми не повертались до тих 
подій, встановлюючи нові й нові факти, 
змінюючи цифри, все переоцінюючи, 
істина залишається одна – незмінно жи-
тиме пам’ять про Афганістан.

Шановні ветерани-інтернаціоналісти! 
Багато горя, біди й страждань принесли 
нашому народові ці дев’ять років і п’ят-

десят один день жорстоких боїв у чужій країні. Але там, 
у далекому Афганістані, ви проявили найкращі людські 
якості: мужність, стійкість, благородство. Ми бажаємо 
вам мирного неба над головою, міцного здоров’я, благо-
получчя вам і вашим родинам. Слава вашому подвигу. 
Низький уклін від усіх земляків.                                      

                                     Юлія ЧУМАК,  сел. Ювілейне.   

НезміННо житиме пам’ять про афгаНістаН

ТРАгЕДІя  Й  ЗВИТягА

оДвічний  біль…

Днями вся країна відзнача-
ла 25-річчя виведення радян-
ських військ з Афганістану та 
День вшанування учасників 
бойових дій на території ін-
ших держав. Не стало виклю-
ченням і село Партизанське. В 
нашому селі проживає 13 вої-

нів-інтернаціоналістів. Вони 
чесно виконали свій обов’язок 
перед Батьківщиною, а зараз 
живуть, працюють, розбудо-
вують країну в мирний час. 
Вони були там, у пеклі війни, 
й не за чутками, й не з книжок, 
знають, що таке воювати. Ми 
горді тим, що поруч із нами 
живуть  такі мужні, відваж-
ні, рішучі чоловіки: Григорій 
Смаль, Олег Мухаметрахімов, 
Дмитро Радаєв, Євген Кудим, 
Геннадій Нестеренко, Роман 
Омельченко, Олександр Гор-
чаков, Степан Матещук, Олег 
Соломка, Григорій Дунда, 
Василь Заброда, Володимир 
Ромащенко, В‘ячеслав Муха. 
В актовій залі Партизанської 
школи відбулося чествуван-

ня учасників бойових дій на 
території інших держав. У 
підготовці проведення свята 
брали участь працівники сіль-
ського клубу, школи, сільської 
ради, бібліотеки.  Шквал апло-
дисментів супроводжував на-
ших героїв під час входу їх до 

святкової зали, в якій панува-
ла щира та відверта атмосфе-
ра. Про кожного воїна звучала 
коротка розповідь-подорож 
героїчними дорогами військо-
вої служби. Інтернаціоналістів 
урочисто вітали: депутат ра-
йонної ради Іван Буряк, вико-
нуюча обов’язки голови сіль-
ської ради Лариса Мала, по-
мічник депутата обласної ради 
Віктора Шинкевича Ілона Удо-
виченко, директор ТОВ ВТФ 
«Екоресурс» Інна Дубова. Всі 
воїни-інтернаціоналісти отри-
мали грошові премії від спон-
сорів Інни Дубової та Олек-
сандра Судака та вітальний 
лист і передплату на газету 
«Дніпровська зоря» від народ-
ного депутата України Віктора 

Бутківського. Ветеранам-аф-
ганцям були вручені  ювілейні 
медалі «25 лет вывода войск 
из Афганистана» від обласної 
спілки ветеранів Афганістану. 
Геннадій Нестеренко отримав 
цінний подарунок від Віктора 
Шинкевича. З вітальним сло-

вом виступили член 
районної спілки 
ветеранів Афганіс-
тану Олег Мухаме-
трахімов та воїн-аф-
ганець Григорій 
Смаль. Радо вітали 
гостей колективи 
художньої самоді-
яльності «Смерека» 
та «Партизаночка». 
Незабутнє вражен-
ня залишила Галина 
Алєксєєва  піснею 
«Білі Янголи». Не-
перевершеним був 
виступ Олександра 
Тарасова з піснею 
«Как молоды мы 
были». Гучними 

оплесками зустрічали глядачі 
хореографічний колектив «Ве-
селка», та хор Партизанської 
школи. Зворушливим був ви-
ступ дуету Надії Бойко та Ка-
терини Городецької. 

 Саме за мир віддали свої 
життя, всі, хто зі зброєю в 
руках ішов у бій. Їм, і тим 
хто повернувся живим із тієї 
страшної, неоголошеної вій-
ни, присвячені створені в сіль-
ському клубі куточок пам’яті 
«Воїни-інтернаціоналісти на-
шого села», та книжково-ілю-
стративна виставка «Афганіс-
тан – пам’ятаємо» в сільській 
бібліотеці.

ганна гОНЧАРЕНКО, 
завідуюча Партизанського 
сільського клубу. 

гЕРОЇ жИВУТь сЕРЕД НАс 
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Районна дитяча бібліотека, що в Підгородному, 

чекає на своїх відвідувачів із новими мистецьки-
ми виставками. До відзначення 200-літнього юві-
лею Тараса Григоровича підготовлено 
кілька вернісажів, що проводяться під 
гаслом «Поезія Т.Шевченка надихає на 
творчість». Земляки, активні читачі, 
вірні друзі бібліотеки – Микола Жура-
вель та Ірина Цюп’як – представили 
свої роботи, присвячені шевченків-
ській тематиці. Микола Іванович вико-
нав акварельні репродукції двох кар-
тин Тараса Шевченка – «Циганка-во-
рожка» та «Катерина». 
Загалом, шевченкіана 
дуже близька нашому 
землякові. Читаючи «Кобзар», він не залишився 
байдужим до драматичних Тарасових сюжетів. 
Далекого 2001 року «Дніпровська зоря» опубліку-
вала його роботу – копію з автопортрета молодого 
Кобзаря, датованого 1840 роком, яка була оздобле-
на ілюстраціями до шести поетичних творів Т.Г.
Шевченка. А ще, окрім названих робіт, бібліотека 
може похвалитися й розкішним дитячим панно 
– прекрасної роботи пензля Миколи Івановича. 
Воно прикрашає дитячий заклад, захоплює дітла-
хів казковим сюжетом і спонукає до читання. Ху-
дожник-благодійник  подарував цю роботу бібліо-
теці: він малював її прямо на стіні, використавши 
власні фарби.  

Роботи на дереві та диктові Ірини Цюп’як ва-
блять своїм оригінальним виконанням. Деякі зро-
блені на товстих, довгих дошках, з дбайливо зали-
шеною корою. Як то – портрет Кобзаря, підписа-
ний незабутніми рядками з «Заповіту»:  

Поховайте та вставайте,
кайдани порвіте

і вражою злою кров’ю 
волю окропіте.

Також на дереві виконана ілюстрація до вірша 
«Лілея». Дівчина у білому віночку з лілей, у білій 

сорочці, яка вмерла «зимою під тином, а весною 
процвіла… цвітом при долині», дивиться з полот-
на, ніби запитуючи: 

За що мене,  як росла я, 
люди не любили?

За що мене, як виросла,
молодую вбили?..

Є в Ірини Костянтинів-
ни невелика за розміром 
робота, присвячена герої-
ні твору Т.Шевченка «Ма-
ленькій Мар’яні». Ніжна, 
тендітна дівчинка стала 

предметом болісних пере-
живань поета – за її прире-
чену долю, яку з часом спа-
плюжать «неситії очі» - тих, 
що найдуть її, «злії», та й 
«окрадуть»: 
Рости, рости, моя пташко,

мій маковий цвіте,
розвивайся, поки твоє

серце не розбите…
Є в доробку нашої земляч-

ки дві масштабні за розмі-
ром картини, кожна з яких 
майже повністю затуляє 
бібліотечне вікно. Це робо-
ти, виконані на диктових 
дошках, вони теж доносять 
глядачеві сюжети з «Коб-
заря»… Ось молода мати голубить своє немовля. 
Степова мадонна кріпацької України, героїня  без-
смертної поеми «Сон»: 

На панщині пшеницю жала,
втомилася: не спочивать

пішла в снопи, пошкандибала
Івана сина годувать…

Сюжет іншої картини Ірини Цюп’як  нагадує нам 
про один з епізодів поеми Т. Г. Шевченка «Катерина»:                   

Ішов кобзар до Києва та сів спочивати.
Торбинками обвішаний його провожатий.

Мале дитя коло нього на сонці куняє, 
а тим часом старий кобзар

Ісуса співає. хто йде, їде – не минає:
хто бублик, хто гроші;
хто старому, а дівчата

шажок міхоноші…
На цьому полотні зображено аж одинадцять пер-

сонажів! І кожен відіграє важливу для змісту роль: 
і кобзар зі своїм інструментом, і діти, для яких по-

чута пісня – поки що заба-
ва, і молодиця, що втирає 
сльози, бо, можливо, почу-

ла з уст мандрівного співця 
щось близьке своїй долі…

Шоста картина з верніса-
жу робіт Ірини Цюп’як – це 
ілюстрація до знаменитого 
твору «N.N» («Мені три-
надцятий минало»): 
Мені тринадцятий минало.
я пас ягнята за селом.
Чи то так сонечко сіяло,

чи так мені чого було?
У 1996р. «Дніпровська 

зоря» надрукувала мій ма-
теріал про Ірину Костян-
тинівну, про тонкощі вико-
нання нею робіт на дереві, 
про те, що відчуває митець, 
коли ставить уявну крапку в 

написанні картини… Той нарис мав назву «Ви бачи-
ли, як дерево звучить?». Якщо хочете це побачити 
– завітайте до районної дитячої бібліотеки. Там зараз 
витає особливий дух – дух мистецької музи Тараса 
Григоровича, твори якого й інших людей надихають 
на творчість. 

Лариса ОМЕЛьЧЕНКО, бібліотекар.

У наші дні великою силою усвідомлюємо ве-
лич творчості Шевченка для українського наро-
ду. Для всієї світової спільноти Тарас Шевченко 
забезпечив українській культурі міжнародне ви-
знання. І ми з гордістю можемо сказати, що він – 
один із велетнів світової культури, ми пишаємо-
ся ним, вивчаємо його творчу спадщину. В наш 
нелегкий час полум’яне слово Шевченка нам 
дуже потрібне. Необхідні його внутрішня сила, 
ідеали добра, краса й мелодійність його поезій.

Дуже важливо, щоб дітки з малечку зна-
ли й долучалися до щирого слова великого 
Кобзаря. Розуміючи важливість і значи-
мість постаті Шевченка, та готуючись до 
200-річчя від дня його народження, завіду-
вачка дошкільного закладу м. Підгородно-
го Олена Овчаренко запросила працівників 

районної дитячої бібліотеки, щоб ті провели для дітлахів літературний ранок «Дитинство Тараса». 
Малеча, затамувавши подих, слухала розповідь Людмили Вороненко та Тетяни Рухлінської про дитячі роки Тараса Шевченка. 

Про те, що пристрасть до малювання з’явилась у Тараса ще в ранньому дитинстві. Мальовничу природу України, її добрих і муж-
ніх людей він сприйняв і полюбив ще змалечку, бо й сам був живою часткою всього того світу, в якому народився й жив.

Маленький Тарас малював де тільки міг і чим тільки міг. Його пензлями були вуглики або крейда, а полотнами – стіни, 
двері, ворота. За свого життя він виконав чималу кількість мистецьких творів, які увійшли до скарбниці образотворчо-
го мистецтва України. До нас дійшло майже 1200 картин, акварелей, малюнків. Історія світової культури знає небагато 
прикладів, коли одна людина так блискуче поєднує в собі поетичне та художнє обдарування. можна навіть сказати, що це 
феномен, і до таких феноменів належить Т. Г. Шевченко.

Окрасою ж нашого заходу був буктрейлер «Вічний як народ», створити який допомогли директор історико-краєзнавчого музею 
Вікторія Чередніченко та бібліотекар юнацького абонементу відділу обслуговування Юлія Равшанова. Вихованці дитячого садка 
в свою чергу підготували виставку дитячого малюнка «Читаючи Тараса Шевченка». Олег Денисенко, Олександра Муха, Єлизаве-
та Миколаєнко вивчили й розповіли його вірші.  Тетяна РУхЛІНсьКА, заступник директора по роботі з дітьми, м. Підгородне. 

Поезія  Шевченка  надихає  на  творчість

У  РАМКАх КРЕАТИВНОЇ ПРОгРАМИ 
«я В сВІТІ»

Знайомство  З  поетом

Центральна 
районна біблі-
отека продов-
жує співпра-
цю з дитячим 
д о ш к і л ь н и м 
з а к л а д о м 
«Червона ша-
почка», бібліо-
текар Оксана 
Дяченко  для 
старшої групи 

провела літературну зустріч, присвячену  
Тарасові Шевченку.

Кожна нація має свою культуру, традиції, 
символи. В Україні – це калина, мальви, руш-
ники, вишиванки, а також люди, якими ми пи-
шаємось – і це, насамперед Тарас Шевченко.

У Новоолександрівку приїхала подружня 
пара з далекої Америки. Почувши від дру-
зів, що в бібліотеці проходить  виставка ро-
біт  місцевих майстринь: вишитих картин, 
сорочок, рушників, вони відвідали Новоо-
лександрівську сільську бібліотеку. Під час 
екскурсії гості побачили книжково-ілюстративну вистав-

ку, присвячену 200-річчю від дня народження 
Тараса Григоровича. Ми були приємно враже-
ні, коли німець за походженням, проживаючий 
в американському місті Міннеаполіс розповів, 
що знає хто ця людина й навіть прочитав на 
пам’ять (щоправда англійською) «Заповіт» Коб-
заря. Після тривалого спілкування задоволені 
гості повезли до Америки сорочку-вишиванку,  
подаровану майстринею Тамарою Церцек, а в 
бібліотеці залишили в «Зошиті відгуків» запис 
про свої незабутні приємні враження.                                               

Олена сТОРЧАК, 
завідуюча Новоолександрівської сільської бібліотеки. 

ВІДОМИЙ сВІТОВІ  КОБЗАР

У приміщенні Центру соціальної підтримки дітей і сімей «Добре вдома» повним ходом тривають ремонтні 
роботи та відбувається облаштування першого поверху – служби підтримки сім’ї та служби раннього втру-
чання. Вже майже облаштованими та готовими до роботи є відділення термінового влаштування та відділення 
матерів із дітьми, які знаходяться на 2 поверсі закладу. 

При облаштуванні приміщень Центру основна увага звертається на специфічні потреби майбутніх отримува-
чів послуг та можливість забезпечити їм індивідуальні, доступні, мобільні та всеохоплюючі послуги. У служ-
бах та відділеннях Центру «Добре вдома» будуть всі умови для підтримки дітей та сімей, необхідне обладнання 
та устаткування, розвиваючі іграшки, комфортні умови перебування отримувачів послуг, та необхідні умови 
для роботи вузькопрофільних спеціалістів і проведення групових форм роботи з дітьми та з дорослими. 

Невдовзі Центр буде готовим до надання якісних підтримуючих соціальних послуг для населення Дніпро-
петровського району.    

У цей час в Малому груповому будиночку 13 дітей вже звикли до нового життя. За словами персоналу закладу, по-
ведінка дітей після переходу в будиночок кардинально змінилася на краще - діти налагодили взаємовідносини із ви-
хователями, позитивно сприймають обов’язки приготування їжі й чергувань, відвідують навчальні заклади, гуртки.

Дітям Малого групового будиночку подобаються такі зміни, вони говорять про те, що почувають себе не мешканцями закладу, а мешканцями будинку: «У мене з’явилася 
людина, якій я думаю, зможу довіряти – це мій ключовий вихователь. Вона намагається підтримувати мене, ми вже обрали, куди я піду вчитися. Я думаю, це добре, вона до-
поможе мені й моїй сім’ї. І взагалі мені тут подобається, тут комфортно і до нашої думки, думки дітей, дослухаються». 

яніна РУДЕНКО, начальник відділу соціальної роботи ДРЦСССДМ.  

рішучими  крокАми до  зАплАновАних  змін 

РЕАЛІЗАцІя ПРОЕКТУ «ДОБРЕ ВДОМА»
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Працівниками Державтоінспекції  
МВС України за порушення правил, 

норм і стандартів утримання вулично-дорожньої мережі, 
залізничних переїздів до посадових осіб органів державної 
влади, дорожніх, комунальних й залізничних організацій 
вживаються заходи адміністративного впливу передбаче-
ного ст.128-1ч1 та 2; ст.140ч1-4; ст.188-28 КУпАП. 

стаття 128-1 КУпАП. Порушення або невиконання 
правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення 
безпеки дорожнього руху. Частина 1: (штраф на посадо-
вих осіб, громадян суб’єктів підприємницької діяльності 
1700-2040 грн). Частина 2: (штраф на посадових осіб, гро-
мадян суб’єктів підприємницької діяльності 2550-3060 
грн); стаття 140 частина 1 КУпАП.  Порушення правил, 
норм і стандартів при утриманні автодоріг і вулиць, не-
вжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження 
руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях 
місць провадження робіт (штраф на посадових осіб, грома-
дян суб’єктів підприємницької діяльності 1020-1360 грн); 
стаття 140 частина 2 КУпАП. Порушення визначеного 
законодавством порядку погодження (інформування) з 
Державною автомобільною інспекцією: встановлення ре-
кламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього 
руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних доро-
гах, вулицях, залізничних переїздах; розроблення проект-
ної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та 
об’єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських пе-
ревезень за встановленими маршрутами руху транспорт-
них засобів загального користування (штраф на громадян 
340-425 грн, а на посадових осіб, громадян суб’єктів під-
приємницької діяльності 510-680 грн); стаття 140 частина 
3 КУпАП. Порушення нормативів щодо обладнання місць 
в провадження робіт (штраф на громадян 510-680 грн, а 
на громадян суб’єктів підприємницької діяльності поса-
дових осіб 680-850 грн); стаття140 частина 4 КУпАП. 
Порушення, передбачені частинами першою, другою або 
третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної 
обстановки або пошкодження транспортних засобів, ван-
тажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, 
дорожніх споруд чи іншого майна; стаття 188-28 КУпАП. 
Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб 
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутріш-
ніх справ України щодо усунення порушень правил, норм 
і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорож-
нього руху (штраф на громадян, посадових осіб і громадян 
суб’єктів підприємницької діяльності 255-340 грн).

Володимир ЗАЙДУН, 
інспектор ВДАІ Дніпропетровського РВ капітан міліції.
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господарочка

магнітні бурі--------------------------------
БЕРЕЗЕНь МІсяць

Магнітне поле виявиться дуже спокійним. Тіль-
ки 25 та 26 березня будуть незначні коливання.

готувати легко!---------------
БУРІТО ІЗ КУРКОЮ ТА ПЕРцЕМ

Інгредієнти: тонкий лаваш – 2 шт., часник 2 зубчи-
ка, соус томатний гострий – 80 г, квасоля консерво-
вана – 20 г, сир твердий – 20 г, цибуля ріпчаста – 30 
г, перець солодкий – 50 г, куряче філе – 200 г, перець 
чорний мелений, сіль, олія, петрушка, кріп. спосіб 
приготування: наріжте філе смужками й обсмажте 
на рослинній олії до готовності; додайте часник за 
30 секунд до закінчення смаження. Поріжте цибулю 
кільцями, перець – смужками й обсмажте 2 хв.; до 
перцю й цибулі додайте м’ясо, квасолю, соус й про-
грійте 1 хв. Посоліть, поперчіть за смаком. На лаваш 
викладіть трохи начинки, а зверху розкладіть свіжу 
зелень; посипте натертим сиром; загніть лаваш знизу, 
а потім трубочкою. Перед подачею поставте буріто до 
мікрохвильової печі на 2 хв. (або в духовку при 180 °С 
на 5 хв.) для розплавлення сиру.  

МЛИНцІ
Інгредієнти: молоко – 500 мл, яйця – 3 шт, бо-

рошно – 280 г, цукор – 2 ст. л., сіль – 1 ч. л. (без 
верха), рослинне масло – 3 ст. л., вершкове масло 
для змазування готових млинчиків. Приготуван-
ня: в миску розбийте яйця, додайте сіль, цукор – 
перемішайте (збивати не потрібно). Якщо готувати 
солодкі млинчики – до них можна додати побільше 
цукру (2,5 ст. л.), для несолодких млинчиків буде 
достатньо 1 ст. л. Влийте до яєць приблизно 200 мл 
молока й перемішайте. Додайте борошно й пере-
мішайте. Влийте молоко, що залишилося (близько 
300 мл) і перемішайте – тісто повинне вийти рідким 
і таким, що легко ллється. Додайте рослинне масло. 
Тісто перемішайте й дайте постояти 15 хв. Добре 
розігрійте сковороду для млинців (бажано чавун-
ну) й змастіть її тонким шаром рослинного масла. 
У центр сковороди вилийте приблизно пів черпака 
або черпак (залежно від діаметра сковороди) тіста 
й швидко розподіліть по всій поверхні сковороди 
тонким шаром, злегка повертаючи сковороду. Га-
рячі млинці складайте в стопку, рясно змащуючи 
розтопленим вершковим маслом. У млинці можна 
загорнути будь-яку начинку – як солодку (напри-
клад, сирну або фруктову і т.п.), так і несолодку (на-
приклад, м’ясну, рибну, сирну, овочеву).

здоров’я------------------------
яК ПОЗБУТИся гОЛОВНОгО БОЛЮ

Приготовте цукровий розчин: в 1 склянку хо-
лодної води розмішайте 2 ст.л. цукру. Змочіть сер-
ветку в розчині й покладіть на лоб. 

господарочкам----------------
ДОгЛяД ЗА ЛІНОЛЕУМОМ

Чистити лінолеум рекомендується за допомогою 
сухої щітки або пилососа, не менше одного разу на 
тиждень необхідне вологе прибирання. Для миття 
лінолеуму використовуйте спеціальні засоби. Ні в 
якому разі не використовуйте розчинники та поро-
шки (вони здатні зруйнувати захисний шар підло-
гового покриття)!

красуням на замітку-----------
АЛОЕ ДЛя ОЧИшЕННя ОБЛИЧЧя 

Щовечора наносьте на шкіру обличчя сік алое й 
дуже скоро вона помітно придбає матовий відті-
нок, зникнуть запалення, звузяться пори.

чоловічі клопоти--------------
РЕМОНТ ДЕРЕВ’яНОЇ ПІДЛОгИ

Для усунення щілин у дерев’яній підлозі можна 
використовувати тонкі дерев’яні клини, а ще краще 
використовувати спеціальний герметик, який ви-
готовлений на основі деревної стружки з додаван-
ням лакофарбних виробів. До речі, герметик мож-
на приготувати самостійно: необхідно змішати 
дрібну деревинну стружку із фарбою та лаком в 
співвідношенні 4:1:1.

як каже мудрість...
вмійте прощати – й будете самі прощені. 
не чиніть ні болю, ні страждань іншим, 

і самі не будете відчужені...

ОВНИ. Наступного тижня ви отримаєте можли-
вість здійснити справи, які незабаром принесуть гідні 
плоди. Обирайте лише реальні ідеї.

ТІЛьцІ. Саме наступний тиждень відкриє перед 
вами багато можливостей на реалізацію планів, заду-
мів, ідей. Все що ви тільки забажаєте.

БЛИЗНЮКИ. Займіть позицію спостерігача й не 
втручатися в розвиток ситуації. Ви захочете догодити 
одночасно багатьом людям, не варто цього робити.

РАКИ. Не бійтеся відповідальності – ви з усім впо-
раєтеся. Вам пощастить у особистих стосунках.

ЛЕВИ. Для вас починається цікавий період пошуку 
пригод на свою голову. Причому, ваші плани та творчі 
ідеї будуть цілком успішними.

ДІВИ. На початку тижня можливий несподіваний 
спалах почуттів по відношенню до людини, яка захо-
че вас використовувати.  

ТЕРЕЗИ. Активний і наповнений подіями тиждень. Ви 
здатні працювати швидко і встигнете виконати величезний 
обсяг роботи.

сКОРПІОНИ. Наступного тижня у вас активізуються твор-
чі здібності й проявиться талант імпровізувати, що не зали-
шиться непоміченим оточуючими. 

сТРІЛьцІ. Настає гарний період для важливих ділових 
переговорів, контактів і зустрічей. Прислухайтеся до своєї ін-
туїції. 

КОЗЕРОгИ. Початок наступного тижня буде невдалим у 
фінансовому плані. Не варто позичати.

ВОДОЛІЇ. Для вас наступний тиждень дуже вдалий для 
будь-яких починань, особливо в робочих питаннях. 

РИБИ. Рекомендуємо стримати свої амбіції й бути обереж-
нішими в будь-яких починаннях, серйозних проектах, а також 
в обіцянках.

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААЕ № 461516 на ім’я Кругляк Лідії Мак-
симівни, вважати недійсним. 

ОРДжОНІКІДЗЕВсьКА сІЛьсьКА РАДА 
повідомляє, що у 2-му півріччі 2013 року прийня-
то регуляторні акти: рішення від 25.09.2013 року 
№ 130-19-6 «Про затвердження Програми охорони 
навколишнього природного середовища, охорони 
та раціонального використання надр на території 
Орджонікідзевської сільської ради Дніпропетров-
ського району»; рішення від 26.12.2013 року №144-
2-6 «Про встановлення місцевих зборів на 2014 
рік». Для ознайомлення звертатись в сільську 
раду за адресою: с. Миколаївка, вул. Дніпропе-
тровська, 18, тел.: 711-53-21.

Нещодавно відбулася зустріч прихожан храму препо-
добних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, що в сел. 
Ювілейному по вулиці Тепличній, 40, із Володимиром 
Кононовим, депутатом район-
ної ради, генеральним дирек-
тором приватного акціонерного 
товариства «Агропромислове 
підприємство «Содружество». 
На зустрічі також були присут-
ні Валерій Осадчук, заступник 
Ювілейного селищного голови. 

Костянтин Дробітько, про-
тоієрей, настоятель храму пре-
подобних Антонія и Феодосія 
Киево-Печерских, пояснив, що 
темою розмови стане будів-
ництво нової будівлі храму. Це 
питання, вже не один рік хви-
лює православних мешканців 
Ювілейного. Актуальність оче-
видна, бо з кожним днем збіль-
шується кількість жителів сел. 
Ювілейного, бажаючих помолитися Господу Богу в 
храмі преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печер-
ських. Дуже багато батьків приносять і приводять дітей 
на причастя. У вагончику працює церковна школа. Ма-
ленька будівля, де сьогодні відбувається богослужіння, 
не може вмістити всіх бажаючих. І прихожанам дово-
диться в мороз і дощ стояти на вулиці. Почастішали 
випадки, коли через велику кількість людей і духоту в 
приміщенні, парафіяни під час служби втрачають сві-
домість, але наступної неділі знову приходять на служ-
бу в храм. 

На зустріч Володимир Іванович завітав із картиною 
єпископата РПЦ у Кремлі на прийомі у Президента РФ 
Володимира Путіна в січні 2013 року, яку подарував 
отцю Костянтину. 

У своєму виступі Володимир Кононов, керівник про-
екту, зазначив, що будівля храму преподобних Антонія 
і Феодосія Києво-Печерських буде у вигляді хреста, ко-
рисною площею 200 кв. метрів, висотою 18 метрів. На 

сьогодні план узгоджений із усіма необхідними органі-
заціями та затверджений до будівництва. Також отри-
мане благословення на будівництво просторого храму 

у митрополита Дніпропетовського і Павлоградського 
Іринея. 

- Створюючи проект забудови, опинилися перед не-
простою задачею, адже на відведеній під будівництво 
території проходять комунікації, які ускладнюють 
можливе розміщення будівлі. Та ми постаралися збе-
регти кожен метр, бо розуміємо, що місце, куди люди 
приходять поспілкуватися з Богом має бути просторим 
і світлим. Звісно, зведення храму – завдання важке не 
тільки в духовному, також і в матеріальному плані. Але 
наша сила в єднанні й згуртованості, ми обов’язково 
побудуємо в Ювілейному новий храм преподобних Ан-
тонія і Феодосія Києво-Печерських.

Як представник місцевої влади, Валерій Осадчук 
запевнив, що буде робитися все можливе, щоб якнай-
швидше розпочати будівництво храму преподобних 
Антонія і Феодосія Києво-Печерських, такого необхід-
ного для духовного єднання  мешканців Ювілейного.  

 Наталія яКІВЕць, сел. Ювілейне.

ДУхОВНЕ ВІДРОДжЕННя

Будівництво  нового храму

РАЙОННИЙ цЕНТР сОцІАЛьНИх сЛУжБ ДЛя сІМ‘Ї, ДІ-
ТЕЙ ТА МОЛОДІ оголошує конкурс на зміщення вакантних посад: 
провідного спеціаліста відділу соціальної роботи на період відпуст-
ки по догляду за дитиною, фахівців із соціальної роботи (м. Підго-
родне, с. Новоолександрівка, сел. Ювілейне), фахівця із соціальної 
роботи на період відпустки по догляду за дитиною (с. Горького).  До-
кументи на конкурс подаються протягом 30 календарних днів після 
публікації. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за фахом педагога, психолога, соціального педагога, со-
ціальний працівник, медичного працівника, стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, володіння персональним комп’ютером в обсязі корис-
тувача програмного забезпечення. Довідки за адресою: сел. Ювілей-
не, вул. Теплична, буд. 5, каб. 41,  тел.:  753-68-41. 

Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в 
приміщенні Підгородненської міської ради за адресою: м. Підгородне, 
вул.Центральна, 46, оприлюднено проект «Детальний план частини те-
риторії кварталу по вул. Некрасова  с. Перемога Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області щодо розміщення земельних діля-
нок під індивідуальну забудову».

Проект розроблений на підставі рішення Підгородненської місь-
кої ради №2985-ХХХХ/УІ від 31 січня 2014 року. Головною метою 

проекту є: обґрунтування можливості розміщення  зе-
мельних ділянок під індивідуальну забудову на вільній 

території кварталу. Основні положення проекту та детальний 
план представлені для ознайомлення в робочі дні з 28.02.2014 по 
28.03.2014 року, з 10.00 до 16.00. Пропозиції та зауваження нада-
ються в письмовій формі на адресу Підгородненської міської ради, з 
зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, осо-
бистим підписом, до 28.03.2014року.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 28.03.2014 року, те-
лефон для довідок: (056) 729-16-21. 

ДАІ ІНфОРМУє

ПОВІДОМЛЕННя ПРО РОЗгЛяД МІсТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАцІЇ
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допоможіть урятувати життя

ПРОфЕсІя ДЛя ДУшІ

сергійкові Босаю, 10-річному життєрадісному хлопчи-
кові з села Олександрівка Дніпропетровського району, 

загрожує небезпека. 
Діагноз: онкологічне захворю-
вання крові. 

Мама, Наталія Григорівна, інва-
лід II групи, сама виховує дитину. 

Дорослі не можуть залишити дити-
ну в біді. Ми обов’язково допоможемо 
Сергійкові, й він неодмінно одужає!

Мама – Наталія Григорівна Боса: 
моб.тел.: (068) 768-77-63. 

Незабаром перед випускниками по-
стане питання – «Ким бути?». Адже 
зараз так багато різних професій, що 
при виборі недовго й розгубитись. 
Стрімкий розвиток деяких галузей 
науки й техніки сприяють появі но-
вих  спеціальностей, вносять свої ін-
новації в світ вже відомих професій. 
Звісно, що не всі старшокласники 
заздалегідь визначаються з вибором 
своєї майбутньої справи. Адже не-
обхідно реально оцінити свої мож-
ливості, знання та вміння, а також 
визначитися, в якій сфері діяльності 
хотілося б проявити себе. Для цього 
бажано ознайомитися зі специфікою 
різних професій, вимогами, які вони 
пред‘являють людям – професіона-
лам. Так, якщо в тебе слабкий зір, 
то, наприклад, із керуванням авто-
мобіля можуть виникнути проблеми, 
а людям із «важким» характером або 
просто неврівноваженим, небажано 
вибирати професію вчителя або ви-
хователя.

Сьогодні багатьох приваблює 
професія психолога, багато хто хоче 
дізнатися про цю галузь більше. 
Робота психолога тісно пов‘язана з 
людьми. Вона дуже важлива в су-
часному суспільстві з усіма його 
стресами, проблемами й хворобами. 
Психологом може стати  дуже  силь-
на, впевнена в собі людина, здатна 
не тільки  почути й зрозуміти чужу 
біль, а й допомогти в ній розібра-
тися, вирішити та  позбавитися від 
складної ситуації  в житті. До вибору 
майбутньої професії необхідно підій-
ти серйозно та відповідально, адже 
ти вибираєш для себе справу на все 
життя. Якщо вибір вірний, то праця 
завжди буде приносити тобі радість 
і задоволення, а ти будеш намагатися 
поглибити набуті знання, відточити 
свою майстерність до рівня справж-
нього професіоналу. Бібліотека не 
стоїть осторонь професійної орієнта-
ції молоді, концентрує свою роботу 
на допомогу самоосвіті старшоклас-

ників та освітнім програмам. Протя-
гом поточного року в бібліотеці буде 
проведено цикл заходів «Навігатор у 
світі професій». Для старшокласників 
та випускників школи пройде годи-
на інформації «Агроном-хлібороб – 
звання почесне», усний журнал «Чо-
ловічі професії», калейдоскоп цікавих 
повідомлень «10 рідкісних професій – 
логіст, маклер… та інші». У бібліотеці 
постійно діє книжкова виставка «В 
світі професій…», яка поповнюється 
новими цікавими примірниками книг 
та публікаціями періодичних видань. 
Бібліотека вбачає свою задачу в тому, 
щоб у тісній співпраці з вчителями 
та батьками допомогти кожному, хто 
бажає реалізувати свої можливості, 
знайти місце в житті, своєю працею 
приносити радість собі й людям. 
Слідкуйте за анонсами та завітайте 
до бібліотеки, де кожен із вас знайде  
щось цікаве й корисне для себе.

Любов шИРшОВА, завідуюча 
Балівської сільської бібліотеки.

Стрімко спливає час для 
цьогорічних випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів. Попереду хвилю-
вання під час здачі зовнішнього незалежного оцінювання 
та вибір майбутньої професії. Це питання хвилює, як ви-
пускників так і їх батьків. Усі часи почесною професією 
вважалася професія рятувальника. Сьогодні ця професія 
потребує сучасних знань та відповідної підготовки. Для 
цього Державною службою з надзвичайних ситуацій 
створено потужну мережу вищих навчальних закладів із 
сучасною навчальною базою, яка відповідає сьогодніш-
ньому часу та запрошує випускників  до вступу до ви-
щих навчальних закладів цивільного захисту в 2014 році 
за державним замовленням. Заклади пропонують під-
готовку по таких напрямках: психологія, екологія охо-
рона навколишнього середовища та збалансоване приро-
докористування, екологічна безпека, хімічна технологія, 
природоохоронні хімічні технології, цивільний захист, 
управління у сфері цивільного захисту, охорона праці, 
пожежна безпека, управління пожежною безпекою. 

Після закінчення навчального закладу гарантуєть-
ся працевлаштування за спеціальністю. Для оформ-
лення документів та направлення до вищого навчального 
закладу, більш докладнішої  інформації звертатися до 
Дніпропетровського сектору ГУ ДСНС України у Дні-
пропетровської області.  

Телефони для довідок: 729-09-60, 753-61-06.

ПРОФЕСІЯ  МУЖНІХ

Інститут МВС України, є базовим вищим навчаль-
ним закладом МВС України з підготовки фахівців для 
підрозділів Державної автомобільної  інспекції.

У період із січня по квітень 2014 року здійснюється від-
бір кандидатів на навчання в навчальних закладах МВС 
України, де основними вимогами до кандидатів є на-
явність повної середньої освіти, вік 17-24 роки, достатній 
рівень фізичної та психологічної підготовленості, осо-
биста дисциплінованість, бажання проходити службу 
в органах внутрішніх справ та належний загальноо-
світній рівень. Для юнаків обов’язкова наявність при-
писного свідоцтва (військового квитка) з відміткою 
про придатність до служби. Підготовка фахівців для 
підрозділів Державтоінспекції освітньо-кваліфіка-
ційного рівня «бакалавр», із терміном навчання 4 
роки, здійснюється за рахунок державного бюджету, а 
вступні випробування передбачені Правилами прий-
ому до ВНЗ МВС України у 2014 році на базі повної 
загальної середньої освіти – історія України (профіль-
ний), українська мова та література, іноземна мова або 
математика, фізична підготовка. Під час оформлення 
документів, відносно кандидатів проводиться вивчен-
ня можливості направлення для вступу до ВНЗ систе-
ми МВС України (проводиться психологічне тестуван-
ня, військово-лікарська комісія, вивчення на конкрет-
них дорученнях та здійснюється відповідна перевірка).

Увага! Якщо ви бажаєте стати курсантом Донецько-
го юридичного інституту та в подальшому проходити 
службу в органах внутрішніх справ України, для оформ-
лення документів вам необхідно особисто звернутись 
до підрозділу кадрового забезпечення управління ДАІ 
ГУМВС України у Дніпропетровській області за адре-
сою: м. Дніпропетровськ, вул. ширшова, 9, телефони: 
(056) 770-10-60, (066) 284-46-44 або до підрозділу ДАІ 
за місцем проживання.

Державтоінспекція Дніпропетровської області.

ЗАПРОшУєМО НА НАВЧАННя ДО ДОНЕцьКОгО  
ЮРИДИЧНОгО  ІНсТИТУТУ МВс УКРАЇНИ

№ 
з/п

Вид та назва 
проекту

ціль його прийняття строки підго-
товки проекту

Найменування органу та підрозділу, 
відповідального за розроблення проекту

Рішення 
сільської 

ради

Виконання вимог податкового кодексу України 
та встановлення оптимальних ставок податку для 
розвитку підприємств на території сільської ради

2 квартал 
2014 року Планово-економічна комісія

Виконання вимог податкового кодексу України 
та встановлення оптимальних ставок податку для 
розвитку підприємств на території сільської ради

4 квартал 
2014 року Планово-економічна комісія2.

1.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Орджонікідзевської сільської ради на 2014 рік 

Затверджено рішенням сільської ради від 26.12.2013 року № 143-21-6

Рішення 
сільської 

ради

Кохання – це почуття, яке неможливо описати одним, 
двома, трьома словами… Воно може бути щирим, ніжним, 
палким, трепетним, безмежним, невзаємним, дитячим… 
Цей перелік епітетів можна 
було б продовжувати безкінеч-
но. Але, як говорить народна 
мудрість, «Краще один раз по-
бачити, ніж сто разів почути». 
До неї й прислухалися учні 
10-11 класів Кіровській СЗШ-2 
та влаштували вечірку до Дня 
Святого Валентина. Їм завзято 
допомагали й восьмикласниці 
(Горяна А., Скупенко А., Са-
венко Д.). Концертна програма 
складалася з декількох етапів, у 
проміжках між якими проводилися ігрові конкурси та ви-
конував свої авторські пісні під гітару учень 10 класу Ана-
толій Кузнєцов.  Спочатку молоді актори показали, як же 
можна проявити своє почуття у дитячому віці (Бандаренко 
А., Дьомін С., 8 кл.), у шкільні роки (Музика О., Андреєв Б., 
10 кл.), в молодості (Поліщук А., 11 кл., Кузнєцов А., 10 кл) 
та в похилому віці (Шатило Н., Портний В., 11 кл.). 

Людина потрапляє під стріли Амура незалежно від свого 
віку. Також неважливо, де спалахує це дивне почуття: на 
курорті, в школі, у дитсадочку, в офісі, у бібліотеці, у шум-
ному місті або ж на дискотеці в сільському клубі… Саме в 
такому клубі закохалися один в одного герої музичної сцен-
ки «Кохання на селі», які своєю грою від душі веселили 
глядачів. Найромантичнішим місцем побачень завжди був 
і залишається кінотеатр. Але в наш час, на жаль, молодь 
рідко ходить у кіно. Зараз легше й зручніше просто скачати 
фільм. А ось наші з вами тата й мами бігали на побачення 
саме в кінотеатр. А які фільми там показували. Найбільший 
ажіотаж був за квитками на радянські комедії. 

Усі знають фільм «Наваждение» з трилогії «Операция 
Ы и другие приключения Шурика». Здавалося б, недолуга, 
кумедна ситуація… але ж і в такому випадку може спалах-
нути іскра кохання. Уривок із цієї комедії нам показували 
учні 11 класу Поліна Баршацька та Михайло Дірявка. А ось 

у фільмі за легендарним романом Ільфа і Петрова «12 стіль-
ців» Остапу Бендеру довелося зображати палке почуття до 
жінки з меркантильних міркувань – щоб прибрати до рук 
стілець зі скарбами. В атмосферу цього фільму глядачів пе-
ренесли 11-ти класники Поліна Баршацька, Валерій Авра-
менко та Олександр Поліщук. 

Всім відомий ще один чоловічок, який розігрував свої 
почуття лише з метою заволодіти приданим «жертви». Це 
– Свирид Голохвастий з п’єси М. Старицького «За двома 
зайцями». Цих героїв нам представили учні 10 класу Юлія 
Лаврюк та Богдан  Андрєє.

А ось героїні комедії «Девчата» Тося, Катя, Анфіса й Віра 
намагалися з’ясувати, що воно 

таке – «кохання». Що з 
цього вийшло, продемон-
стрували актриси Поліна 
Баршацька, Олена Полі-
щук, Наталія Шатило  (11 
кл.) та Ольга Музика (10 
кл.).

Та трапляється в житті 
й так, що чоловік зраджує 
дружині. Так, приємною 
цю ситуацію назвати 
важко. Але ще гірше, 
коли зустрічаються  ко-

ханка й дружина один на один. У що це виливається, пу-
бліці неперевершено продемонстрували Наталія Шатило, 
Олена Поліщук, Поліна Баршацька та Володимир Портний 
(10 кл.) в образі героїв фільму «Любовь и голуби».

Та радянські комедії, окрім гумору, звичайно ж, сповне-
ні романтики та ніжності. Ми із задоволенням перегляну-
ли один із найромантичніших та найтрепетніших епізодів 
фільму «Іронія долі або з легкою парою» у виконанні Олени 
Поліщук та Анатолія Кузнєцова.

Фіналом вечора став ніжний вальс у виконанні учнів 10 
класу. Велике спасибі нашим талановитим та творчим дітям 
за чудове свято.

Ольга фІЛОНЕНКО, 
вчитель англійської мови Кіровської СЗШ-2.  

Їх надихнуло кохання

У Дніпропетровському районі 
створений комунальний заклад 
центр соціальної підтримки 
сімей та дітей «Добре вдома», 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. 

совхозна, 66. 
Для роботи в центрі запрошують-

ся претенденти на посади: заступник 
директора; бухгалтер; інспектор з ка-
дрів; адміністратор; юрист; психолог; 
медсестра; фахівець із соціальної ро-
боти (12 посад); логопед; завідуючий 
господарством; кухар; водій; робітник 
комплексного обслуговування; приби-
ральник; двірник; котельник. Вимоги 
до персоналу: освіта та кваліфікація 
мають відповідати обраній посаді: 

середня-спеціальна, вища (бакалавр, 
спеціаліст або магістр) відповідного 
напрямку. Посади закладу передба-
чатимуть роботу позмінно та виїзди 
в села району за місцем проживання 
дітей. Перевагу буде надано претен-
дентам, які мають: високий рівень ко-
мунікативних навичок; вміння ефек-
тивно працювати в команді; бажання 
працювати в новому та перспективно-
му середовищі; досвід роботи із сім’я-
ми та дітьми різних соціальних груп, 
досвід роботи з дітьми, які мають по-
ведінкові та емоційні проблеми; знання 
законодавства з питань захисту дітей та 
соціальної допомоги. Відбір на роботу 
буде проходити на конкурсній основі. 

Для участі в конкурсі вам необхідно 
подати: заяву про участь в конкурсі (в 
довільній формі); резюме (з даними не 
менше двох поручителів); супровідний 
лист претендента (в довільній формі); 
копії документів про освіту.

Більш детальну інформацію про 
центр соціальної підтримки сімей 
та дітей ви можете отримати за адре-
сою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 
5, каб. 37 «в», служба у справах ді-
тей, попередньо узгодивши час, за 
тел.: (056) 753-60-98, (098) 050-43-26, 
контактна особа Людмила Андріїв-
на Мазурок. Відібрані претенденти 
будуть запрошені на співбесіду та 
навчання. 

Дочірнє підприємство «с-Литовське» споживчого товариства Дніпропетровського 
району повідомляє про припинення своєї діяльності. Претензії приймаються у 2 місяч-
ний термін із дня публікації цього оголошення за телефоном: (0562) 27-15-25.

Дніпропетровський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді повідомляє
У Дніпропетровському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонує телефон до-

віри за номером: 749-68-06, дзвінки приймаються з 12.00 до 19.00 години. За телефоном довіри ви можете 
отримати інформаційні, психологічні та юридичні консультації з особистих та соціальних питань. 

я ТА ДОРОсЛИЙ сВІТ

ВІДЛУННя сВяТА

ДНІПРОПЕТРОВсьКА РАЙДЕРжАДМІНІсТРАцІя 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: голов-
ного спеціаліста відділу організаційної роботи райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста відділу ведення 
Державного реєстру виборців райдержадміністрації (2 
посади); головного спеціаліста по роботі з персоналом 
райдержадміністрації; головного спеціаліста із здійснен-
ня внутрішнього аудиту райдержадміністрації; головного 
спеціаліста відділу житлово-комунального господарства 
та будівництва райдержадміністрації; завідувача сектору 
охорони здоров’я райдержадміністрації; головного спе-
ціаліста сектору охорони здоров’я райдержадміністрації; 
головного спеціаліста сектору інфраструктури райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста з питань запо-
бігання та виявлення корупції райдержадміністрації; 
головного спеціаліста відділу правового забезпечення 
райдержадміністрації; головного спеціаліста – бух-
галтера служби у справах дітей райдержадміністрації; 
головного спеціаліста служби у справах дітей райдер-
жадміністрації (тимчасово). Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта за напрямком 
роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, воло-
діння персональним комп’ютером в обсязі користувача 
програмного забезпечення. Довідка за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел.: 27-10-17.


