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Міжнародний день захисту дітей відзначаєть-
ся в перший день літа – прекрасне свято радості  
та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо 
бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Праг-
немо, щоб вони росли здоровими та радісними. 

У перший день літа для малечі проводяться 
цікаві заходи, концерти, конкурси та змагання.  

За доброю традицією для дітей селища Юві-
лейне відбувся яскравий та цікавий захід, підго-
товлений та проведений фахівцями районного 
Будинку культури (директор Тетяна Лимарь). 
Це свято співпало з відкриттям пришкільного 
оздоровчого табору «Веселка» на базі Ювілей-

ної ПСШ-2 (директор Валентина Полупанова). Усіх присутніх привітала директор Ювілейного селищного центру СССДМ Тамара 
Тітова. Побажала маленьким громадянам України щасливого дитинства, міцного здоров’я та сяючих усмішок.

Діти та дорослі були в захваті від чудової ігрової програми, яку підготували та провели методисти Будинку культури Лі-
дія Лєнь та Аліна Пріснякова, звукооператор Олександр Іванов. Дуже сподобалась гостям концертна програма, яку подарували 
гостям вихованці циркової студії «Карнавал», хореографічних ансамблів «Восторг», «Angels». Діти та дорослі із задоволенням 
брали участь у конкурсах та змаганнях. Кожен, хто був на святі, отримав на згадку приємний маленький подарунок.

Ольга ДІДЕНКО, провідний спеціаліст Ювілейного СЦСССДМ. 

Свято дитячих посмішок
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ПереДПлатна 
камПанія – 2014

Днями у місті Підгородному за 
підтримки міської ради пройшов 
святковий захід, присвячений 
Дню захисту дітей.

Свято складалося з чотирьох зон 
відпочинку. У першій дітей розва-
жали аніматори. Друга зона мала 
назву «фотоательє», там малечі на-
носили на обличчя аквагрим, одя-
гали у різноманітні костюми та фо-
тографували. А у третій зоні діти 
змогли ближче познайомитися з 
культурно-художнім надбанням м. Підго-
родного та мали можливість самі навчити-
ся створювати усілякі поробки. І нарешті, 
четверта зона: вона була найбільш кумед-
ною з поміж усіх. «Кульки-надувайки» – 
таку назву мала ця зона. Там діти робили 
всіляке розмаїття з надувних кульок – це й 
звірі, птахи та кольорові квіти.

В організації заходу активну участь 
брали працівники Підгородненського 
Будинку культури ім. Т. Г. Шевченка (ди-
ректор Віталій Моргун); районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді (директор Тетяна Сотула); міський 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді (директор Ігор Матюнка); між-
народна організація «Живи» та інші.

Наприкінці свята діти отримали солод-
кі призи та цікаві книжки-розмальовки.
Проведене свято дуже сподобалося ді-
тям, які його відвідали. І та радість, що 
блищала на їхньому обличчі була тому 
стовідсотковим доказом.

Віталій МОРГУН, 
директор Будинку культури 
м. Підгородного.

Малеча радіє

Шановні жителі району!
Сердечно вітаємо вас із великим християнським святом – 

Днем Святої Трійці, торжеством Святого Духа! 
Славна історія утвердження Святої Церкви Христової, приклад та 

праведні труди її подвижників надають нам благодатної наснаги й 
високої енергії, допомагають долати труднощі та об’єднати наші зу-
силля в наполегливій праці побудови сильної й розквітаючої Украї-
ни, громадянського суспільства на християнських засадах миру, лю-
бові та творення добра. 

Бажаємо вам щастя й здоров’я, добробуту та родинного затишку, 
мудрості й непохитності у вірі задля піднесення слави рідного Дні-
пропетровського району, благополуччя українського народу. Всіля-
ких гараздів вам, щедрих благодатей від Бога та радісних свят. 

З повагою    Едуард ПІДлУБНий, голова райдержадміністрації.   Сергій ІВаНцОВ, голова районної ради.

Шановні мешканці селища Ювілейного!
Від щирого серця вітаю вас із великим святом – 

Святою Трійцею. 
Це свято пов’язане з днем народження Церкви, початком 

нового часу, коли Дух Святий зійшов на Апостолів на п’ят-
десятий день після Пасхи. Завдяки вірі у Триєдиного Бога, 
наполегливій праці мільйонів людей наша славна Україна 
розквітне на зустріч майбутньому. Держава й Церква сьогод-
ні рівноправні партнери, які прагнуть досягнення спільної 
мети – відродження духовного та морального суспільства. 

У день Святої Трійці бажаю вам здоров’я, щастя, духовних 
та тілесних сил для здійснення всіх побажань та задумів, зла-
годи в суспільстві.
З повагою Іван КаМІНСЬКий, Ювілейний селищний голова.

Підгородненській міський голова Петро ДУДКа 
вітає жителів рідного міста з великим 

християнським святом – Святої Трійці!
Ми покликані у цей світ, щоб бути гідними великого ми-

лосердного діяння Господнього спасіння роду людського. Тож 
нехай у цей день наші серця будуть відкриті премудрості Духа 
Святого, який направить наші діяння на благо рідної громади 
в ім’я наших дітей, нашого майбутнього. Людські серця на-
повнюються добром, любов’ю, щирістю й всепрощенням, а ми 
намагаємося дарувати увагу та душевне тепло всім, хто поряд.

Бажаю всім, щоб Дух Святий надихав вас на добрі справи, 
наповнював серця любов’ю до ближніх, дарував кожному ба-
жання виконувати Божу волю, ніс щастя від Бога і впевненість 
у майбутньому!

Кіровський селищний голова Вадим ВІлЬКО 
від усієї душі вітає кіровську територіальну громаду 

з християнським святом – Святої Трійці!
Традиційно цей день вважається початком історії церкви, коли 

Господь відкрив апостолам повноту своєї слави у триєдинствi: Бо-
га-Отця, Бога-Сина i Святого Духу. Він є тим фундаментом, на якому 
побудована велична основа нашої духовності та віри, які у всі часи 
допомагали людині зберігати свою гідність, пошану до оточуючих, 
спрямовували думки й почуття до вічних духовних ідеалів. Свято 
Троіці символізує початок літа. Християни прикрашають свої домів-
ки молодим зеленим зіллям, а потім використовують його як оберіг.

Нехай же разом зі свіжою зеленню у ваші родини прийде радість, 
мир, спокій, а ваші серця наповняться всепрощенням та любов’ю до 
ближніх. Зичу вам здоров’я, душевного тепла, натхнення, благопо-
луччя, довголіття, світлої надії та Божого благословення.

любимівський сільський голова Катерина ЖЕлЯБ’ЄВа 
вітає любимівську територіальну громаду з нагоди одного 

з найвеличніших християнських свят – Святої Трійці!
Свято Трійці є торжеством віри в Бога, духовності та мораль-

ності. Воно надає всім нам силу жити, боротися зі злом, гріхом, 
бути впевненим, що правда й любов завжди перемагають. Різні 
народні обряди супроводжують свято Трійці зеленими барвами, 
символізуючи оновлення світу, розквіт життєвих сил, вселяють 
надію на краще майбутнє, примножують прагнення жити в мирі 
та творити добро на рідній землі.

Тож нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює 
серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і 
добробут, несе щастя й впевненість у майбутньому.

МІЖНаРОДНий ДЕНЬ захиСТУ ДІТЕй

Шановна Таміло Володимирівно та колектив районної газети «Дніпровська зоря»!
У вашій творчій сім’ї професійне свято. То ж із нагоди відзначення Дня журналіста щиро 
вітаємо всіх, хто помисли свої, талант і вміння віддає служінню цій благородній справі. 
Пристрасне слово журналіста не просто піднімає дух – воно зміцнює в людях віру, вселяє 

надію та є неоціненною підтримкою на шляху якісних змін у житті. Кожний із вас на своєму 
робочому місці творить історію сьогодення, правдиво і об’єктивно відображаючи сучасність. 
Через багато років наші нащадки аналізуватимуть непростий час, у якому доводиться жити  
нашому поколінню, не лише із підручників, а й з газетних архівів.

Ви відповідально ставитесь до своїх обов’язків, ваша позиція є виваженою, а розуміння об’єк-
тивних реалій – визначальним у вашій журналістській роботі. Будьте в цьому завжди послідов-
ними і пам’ятайте про своє головне покликання – служити істині, утвердженню добра, злагоди 
й миру в суспільстві. Бажаємо вам, шановні, здійснення нових творчих задумів та удачі. Світ-
лими нехай будуть помисли, щирими думки, переконливим журналістське слово.

Голова Центральної виборчої 
комісії Михайло Охендовський 
оголосив офіційні результати 
виборів президента України. Пе-
реможцем став кандидат Петро 
Олексійович Порошенко з ре-
зультатом у 54,7% голосів. Інав-
гурація новообраного президента 
України відбудеться у суботу, 7 
червня, в Києві, в сесійній залі 
парламенту.

Новообраний президент України 
у рамках першого офіційного за-
кордонного візиту побував у Поль-
щі. Програма візиту передбачала 
зустріч із президентом США та 
лідерами низки європейських дер-
жав. Українські експерти зазнача-
ють, що Петро Порошенко поста-
вив перед Заходом низку надваж-
ливих для України питань. Серед 
них – надання військової допомоги 
та дипломатичної підтримки для 
посилення тиску на Росію.

Під час саміту «Великої сім-
ки» в Брюсселі значна частина 
зустрічі присвячена ситуації в 
Україні. Глави держав мають на-
мір посилити санкції проти Росії 
через її дії в Україні «якщо того 
вимагатиме ситуація», пріоритет 
у даний час віддається «диплома-
тичним і політичним зусиллям» 
щодо врегулювання кризи. 

Антитерористична операція 
на сході триває. Йде розчищення 
Червоного Лиману, тривають бої 
в районі Слов’янська. Донецьк та 
Луганськ у облозі. З початку бо-
йових дій на сході України вже 
десятки військових загинули, 
сотні поранені. Є жертви й серед 
мирного населення. Протиборча 
сторона теж зазнає значних втрат. 

Весь український народ сподіва-
ється на конструктивний перего-
ворчий процес та припинення бра-
товбивства в найкоротші строки.

Днями у Дніпропетровську в об-
ласній клінічній лікарні ім. Мечни-
кова проводилася безоплатна здача 
крові для постраждалих солдатів і 
пораненого населення в Донецькій 
і Луганській областях. Здати кров 
для поранених прийшли 350 жи-
телів Дніпропетровської області. 
Завдяки цій благородній акції ліка-
рям вдалося заготовити 148 літрів 
придатної крові.

інтернет-новини

На 33 сесії Дніпропетрвоської 
районної ради VI скликання, 
яка відбулася 5 червня, головою 
районної ради обрано Сергія Ві-
кторовича Іванцова, 1983 року 
народження, молодшого науко-
вого співробітника лабораторії 
експерементальних та наукових 
досліджень Придніпровської 
державної академії будівництва 
та архітектури.

Любов Олексіївна Біла при-
значена на посаду заступника 
голови районної ради по вико-
навчій роботі.

КаДРОВІ зМІНи 
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«Дніпровська зоря» Прощання зі школою

прокинувся за де-
кілька хвилин до 

того, як продзвенів будиль-
ник. За вікном стояв звичай-
ний ранок, проте настрій у 
мене був кращим, ніж завж-
ди. Справа в тому, що о вось-
мій годині я маю бути у своїй 
рідній школі, яку закінчив 
три роки тому. Здавалося, 
три роки це не зовсім бага-
то – проте для мене це немов 
вічність. Тому я швидко зі-
брався та вирушив до Підго-
родненської середньої школи 
№2 – навчального закладу, де 
нещодавно пролунав мій останній дзвоник, а сьогодні 
він пролунає для таких самих, як і я колись, замріяних 
випускників. 

По дорозі зустрічаю школярів різного віку – біль-
шість із квітами у руках, та всі без винятку поспішають 
на святкову лінійку – адже на дітей попереду чекають 
три місяці канікул, і кожен вже почав планувати свій 
відпочинок. Ось я обігнав двох хлопців зі стрічками 
«Випускник-2014». Вони щось жваво обговорюють та 
сміються. Про себе думаю, що зовсім скоро їм буде 
не до посмішок – влаштовувати ЗНО після випускно-
го – це якось неправильно: думки про те, що скоро чи 
не найважливіший іспит у житті трохи відволікають 
від святкування. Та годі про сумне – я вже підійшов 
до своєї школи, а тут уже й лінійка вишиковується. Як 

завжди, на весь двір зву-
чить лірична музика, без 
якої не обходиться жодне 
свято Останнього дзво-
ника. 

Директор школи Світ-
лана Каліберда, класні 
керівники випускних 
класів Людмила Дебе-
льоргова та Анна Вой-

тенко, представники 
батьківського комітету 
та, звісно, учні школи 
– всі вони брали слово 
під час урочистої ча-
стини. Для них це осо-
бливі слова – вони зву-
чать про них. Для мене 
більшою радістю було 
б пройтись коридора-
ми школи, посидіти у рідному класі, поговорити з 
учителями. Але сьогоднішні випускники поки що 
цього не розуміють.  Вони чують слова прощання 
й теж кажуть: «Прощавай». Проте до мене долітає 
фраза «Це не повториться уже ніколи…» і я, озира-

ючись навкруги, розумію, що кожне свято Остан-
нього дзвоника по-своєму унікальне. Так, кожен рік 
звучать одні й ті самі слова, грає та сама мелодія, 
дзвенить той самий дзвоник. Але вже ніколи не 
будуть випускниками школи ці хлопці та дівчата, 
ніколи більше в їх думках не проскочить: «Все це 
сьогодні для мене. Я – випускник!». 

Дзвенить шкільний дзвоник у руках випускників 
Богдана Бендюженко та Маргарити Кудим, дзвенить 
так солодко, так рідно та звично. Своїм дзвоном він роз-

повідає, що скінчився навчальний 
рік, що нас очікує попереду та як 
багато ми залишили позаду. Я 
бачу сльози на очах батьків та 
вчителів, але дзвоник каже їм: 
«Не плачте, рідні, у ваших дітей 
попереду щасливе майбутнє». 

Іду додому і щасливий, і водно-
час трохи сумний від приємних 
спогадів – школа, у якій я провів 
одинадцять щасливих років свого 
життя, сьогодні попрощалась зі 
своїми вихованцями – з кимось на 
три місяці, а з кимось назавжди. І 
тут я зрозумів: не важливо, скіль-
ки років тому ти закінчив школу, 

важливо хоча б раз після цього пробудити у собі спо-
гади про неї. Адже є у минулому речі, забуваючи про 
які, ми втрачаємо цінність майбутнього. То ж давайте 
про них пам’ятати. 

Гліб СОлДаТОВ, м. Підгороде. Фото автора.

Я

вято Останнього дзвоника в Юві-
лейній початковій школі видалося 

світлим і добрим. На шкільному майдан-
чику зібралися школярі, вчителі, батьки 
та друзі.

На урочистій лінійці, присвяченій ра-
дісному й водночас сумному святові – 
прощанню з випускними 4-их класів, 
виступила директор школи Валентина 

Полупанова: «Дорогі наші випускники, 
першого вересня, чотири роки тому, наша 
школа гостинно відчинила двері, запро-
шуючи Вас у світ знань. У вас з’явився 
новий дім – школа, нова сім’я – одноклас-
ники та перший вчитель. Сьогодні в ос-
таннє продзвенить для вас наш дзвоник, 
й покличе у незвідану дорогу знань «до-
рослої школи». А для інших школярів він 
ознаменує початок відпочинку та безтур-
ботний період розваг». 

Валентина Миколаївна також щиро по-
дякувала батькам за виховання дітей, під-
тримку та допомогу школі.

Від імені вчителів 4-х класів із віталь-
ним словом до учнів звернулася Ольга 
Нестерук, цього річ вона випустила свій 
незабутній 4-Д клас.

На святі Останнього дзвоника пролуна-
ли вітання від імені батьків. Ольга Діден-

ко висловила всім вчителям велику подя-
ку за те, що виховали в дітях сумлінність 
та старанність до навчання, привили дис-
циплінованість, працелюбність, чуйність 
та відповідальність. А діточкам, які сту-
пають на поріг старших класів побажала 
сміливості, впевненості в своїх силах.

Першокласники подарували присутнім 
незабутній танок та чудові віршики. Від 

чотирикласників на згадку лунали піс-
ні, прощальний танок та слова вдячності 
своїм першим вчителям, пам’ять про яких 
діти пронесуть через усе життя.  

Найактивніші та найталановитіші учні 
початкової школи на лінійці були наго-
роджені грамотами та похвальними ли-
стами. Дипломи та медалі отримали учні, 
які брали участь у інтелектуальних та 
спортивних змаганнях. Також були від-
значені «кращі класи року». 

Малиновий дзвін останнього дзвоника 
від випускника Антона Сітали, 4-А клас, та 
Діани Вішневської, з 1-Г класу, сповістив 
про початок літа. Такого довгоочікуваного 
та багатообіцяючого з мандрівками та но-
вими знайомствами. У небо були випущені 
повітряні кульки радості та дитячих мрій.

Наталія ЯКІВЕцЬ, сел. Ювілейне. 
Фото автора.

Сстанній дзвоник! Скільки в ньому спогадів, мрій і сподівань, 
радості й смутку… Які ніжні почуття охоплюють душу! Шко-

лярі Ювілейної СЗШ-1 свято Останнього дзвоника відзначали в ат-
мосфері святкового 
настрою. Для біль-
шості учнів попере-
ду літні канікули, 
які мають  пройти 
весело, різнома-
нітно та з користю 
для здоров’я, а для 
випускників шкіль-
ний дзвоник пролу-
нав востаннє.

По старій добрій 
традиції перше сло-
во для привітання 
випускників і учнів 
школи із закінчен-
ням навчального 
року було надано 
директорові шко-
ли – Світлані Го-

лєндяєвій: «Дорогі випускники, дорогі наші одинадцятикласники! 
Здається, тільки вчора ми зустрічали на порозі нашої школи таких 
маленьких, несміливих пташенят з допитливими очима. А сьогодні, 
подивіться: перед нами змужнілі красені-соколи й ніжні, чарівні ле-
бідки, котрі збираються відлітати у вирій складного дорослого жит-
тя. Ми віримо, що ви оберете правильний шлях, зумієте подолати всі 
перешкоди, а згадка про школу залишиться у вас на все життя. Тож 
нехай завжди для вас небо буде високим, а дорога – світлою».

Також до привітань приєдналися Іван Камінський, Ювілейний селищ-
ний голова, Володимир Кононов, депутат районної ради, протоієрей Кос-
тянтин, настоятель храму преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печер-
ський. Найкращі учні школи не залишилися без уваги й були нагороджені 
похвальними грамотами.

Від Олени Кравченко, представника батьківського комітету 11-А класу, 
прозвучали теплі слова подяки на адресу вчителів, які творять майбут-
нє України своєю невтомною працею на освітянській ниві. Батькам також 
віддавали шану в цей день, адже вони завжди залишаються поруч, беручи 
активну участь у шкільному житті своїх дітей. 

Батьки випускників освятили дорогу в незвідані світи хлібом і сіллю на 
вишитому рушнику. Ця традиція започаткована з давніх-давен. 

На святі Останнього дзвоника лунали пісні, феєрверки, добрі слова та 
побажання. На згадку про себе діти, які назавжди покидають стіни рідної 
школи, подарували чарівний прощальний вальс. В ім’я миру й добра на 
землі в небо злетіли білокрилі голуби.

Тож побажаємо випускникам впевненості у власних силах, невичерпно-
го завзяття та здійснення всіх мрій.

Юлія ЧУМаК. Фото автора.

О

Нещодавно в Дніпропетровську відбувся чемпіонат області зі спортивного 
орієнтування серед позашкільних закладів. Цей захід було проведено у рамках 
традиційних обласних змагань, присвячених пам’яті Валерія Цодікова, що прово-
дяться на Дніпропетровщині вже п’ятий рік поспіль.

Учасниками змагань стали 386 спортсменів – орієнтувальників із 18 районів нашої 
області. Комплекти нагород були розіграні на коротких та довгих дистанціях. Зма-
гання проходили на мальовничому острові Монастирський та у парку ім. Шевченка.

Команду Дніпропетровського району представляли вихованці районного Бу-
динку дитячої творчості м. Підгородне. Незважаючи на високий рівень конкурен-
ції, наші спортсмени відзначились трьома нагородами. Серед дівчат до 12 років 
впевнено перемогла юна  спортсменка Аліна Скрипник, а серед хлопців до 12 ро-
ків бронзову нагороду виборов Ігор Парій (тренер Любов Люфтик). Серед дівчат 
до 18 років перемогу на довгих дистанціях святкувала Юлія Федосієнко (тренер 
Ніна Карпенко).

Вітаємо юних спортсменів і запрошуємо всіх дітей до Будинку дитячої творчос-
ті м. Підгородне на різні гуртки та секції. Учні тут не лише здобувають вагомі перемоги, а й розширюють коло 
знань про навколишній світ. Заняття в гуртках позитивно впливають на всі складові розвитку дитини (фізичне, 
розумове, моральне,  естетичне виховання), що в подальшому дозволить сформувати гармонійно розвинену осо-
бистість, здатну реалізуватися в умовах непростого сьогодення.

любов лЮФТиК, керівник туристичного гуртка Будинку дитячої творчості м. Підгородне.

ОБлаСНІ зМаГаННЯ

Вагомі перемоги
На базі Дніпропетровської 

цРл ДОР заплановані планові 
виїзди з забору донорської кро-
ві: 31.07. 2014 року, 29.09.2014 року, 
15.12.2014 року. 

Донорство завжди було шанованим у суспіль-
стві. Людей, які неодноразово здавали кров або 
її компоненти, вважали справжніми патріотами.

Шановні громадяни, не будьте байдужими –
здавайте донорську кров!

14 червня відзначається Всесвітній день до-
нора крові та її компонентів. З цієї нагоди - 
щиросердечно вітаємо донорів та медичних 
працівників. 

Іван МихайлІЧЕНКО, 
лікар-трансфузіолог.

БлаГОДІйНий ПОРиВ

ПОДаРУйТЕ  КРОВ
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«Дніпровська зоря»у центрі уваги – люДина

Ось і завершується цей складний і цікавий навчаль-
ний рік. Багато чому навчилися юн-
нати з вересня по травень: малеча 
знайомилася з рослинним та тварин-
ним світом рідного краю, майструва-
ли годівнички для зимуючих птахів 
та захищали тендітні весняні квіти 
– первоцвіти; старші вивчали взає-
мовідносини між живими істотами 
та навколишнім середовищем, по-
глиблено вивчали біологію, хімію та 
психологію, проводили складні екс-
перименти, та докладали їх резуль-
тати на багатьох наукових форумах, 
отримуючи гідні результати та добрі 
слова науковців.  

І майже наприкінці навчального 
року відбулися ще обласні та Всеу-
країнські заходи, у яких наші юннати 
посіли призові місця. Тож вітаємо призерів 
та переможців обласних змагань юннатів 
«Знаю, вмію, дію»: Риму Юнусову, ученицю 
10 класу Кіровської ЗСШ, (керівник Тороп Т.В.) із І міс-
цем у секції дендрології та лісового господарства; Ма-
рію Грек, ученицю 9 класу Кіровської СЗШ, (керівник 
Томашевська Н.А.) з ІІ місцем у секції овочівництво; 
Дмитра Скляренка, учня 10 класу Новомиколаївської 
СЗШ (керівник Московська Т.Г.) із ІІ місцем у секції 
садівництво; Кристину Маховську, ученицю 9 класу 
Партизанської СЗШ (керівник Сидоренко О.М.) із ІІІ 
місцем в секції екологія; Наталію Прохватило, уче-
ницю 7 класу Зорянської СЗШ (керівник Кулак Л.В.) 
із ІІІ місцем у секції квітникарство; Орину Шульгу, 

ученицю 10 класу Олександрівської СЗШ (керівник 
Ходакова А.А.) грамота за актив-
ну участь у секції зоологія. 15 
травня пройшов онлайн захист 
науково-дослідницьких робіт у 
Всеукраїнському інтерактивно-
му конкурсі МАН-юніор Дослід-
ник. У відбірковому турі серед 
восьмидесяти робіт учасників зі 
всіх регіонів України до захисту 
було допущено лише двадцять, 
серед яких наші юннати посіли 
два других місця. Вітаємо:  Вікто-
рію Шевченко, ученицю 7 класу 
Олександрівської СЗШ, (керівник  
Ходакова А.А.) ІІ місце;  Антоніну 
Кушнір, ученицю 10 класу Ювіле-
йної ЗСШ-1 (керівник Дем’янова 
О.В.) ІІ місце. 

21 травня на базі обласного еколого-натуралістично-
го центру відбувся перший випуск слухачів обласної 
заочної хіміко-біологічної школи. Юннати захищали 
науково-дослідницькі роботи за направленнями. Крім 
грамот за отримані місця, юннатам вручили посвідчен-
ня про закінчення ОЗХБШ.

Вітаємо випускників та призерів конкурсу-захисту: 
Секція екології: Катерину Фоменко, ученицю 11 класу 
Ювілейної СЗШ-1 (керівник Дем’янова О.В.) І місце; Ма-
рію Ольхову, ученицю 10 класу Олександрівська СЗШ 
(керівник Ходакова А.А.) І місце;  Антоніну Кушнір, 

ученицю 10 класу Ювілейної СЗШ-1 (керівник Дем’яно-
ва О.В.) ІІ місце; Грамота за активну участь:  Анна Сав-
ченко, Олександрівська СЗШ (керівник Ходакова А.А.). 
Секція біотехнології: Ігор Лисенко, учень 11 класу Горя-
нівської СЗШ –  І місце (керівник Синичич Л.І); Владис-
лав Пчелєєв, учень 11 класу Горянівської ЗСШ – грамота 
за активну участь (керівник Гармаш С.М.). 

Секція ветеринарії та зоотехнії: Іван Перистий, учень 
11 класу Горянівської ЗСШ – І місце (керівник Синичич 
Л.І.). Секція психології: Ольга Музика, учениця 11 кла-
су Горянівської ЗСШ – ІІ місце (керівник Хуторна Т. С.).

23 травня стали відомі результати Всеукраїнської ін-
тернет-олімпіади «Крок до знань 2014», яку проводив 
Національний еколого-натуралістичний центр учнів-
ської молоді Міністерства освіти і науки України. Ві-
кторія Шевченко, учениця 7 класу Олександрівської 
СЗШ виборола І місце серед учнів 7 класів в номінації 
«Географія», (керівник А.А. Ходакова). 

Ще раз вітаємо всіх призерів та переможців!
Попереду веселе й різнобарвне літо 

з новими враженнями від експедицій і 
походів, польових практик і проведення 

власних дослідів на городі, фермі, в полі, а у когось на 
водоймах. Тож побажаємо всім завзятим терпіння, нас-
наги в отриманні нових знань та умінь а також гарного 
літа та веселого відпочинку. А випускникам побажаємо 
вступити у той вищий навчальний заклад, що вони об-
рали, отримати омріяну професію, яка буде приноси-
ти моральне задоволення й користь людям, і ніколи не 
втрачати юннатівську зацікавленість. Удачі всім!

Оксана ДЕМ’ЯНОВа, 
заввідділ Центру еколого-натуралістичної творчос-
ті учнівської молоді Дніпропетровського району.

Уже шостий рік поспіль, за давньою 
доброю традицією, а також з метою по-
шуку математично обдарованих дітей, 
залучення їх у подальшому до дослід-
ницької роботи у системі МАН, форму-
вання «олімпійського резерву району» 
відділом освіти на базі Ювілейної СЗШ-
1 проходить районний конкурс юних 
математиків (далі – КЮМ) серед учнів 
6 – 8 класів.

Цей рік не став винятком. Навіть 
вдвічі більше дав нам юних математи-
ків. Так, у квітні пройшов VI районний 
КЮМ. Конкурс складався з двох етапів: 
І – шкільний, ІІ – районний.

На ІІ етап 25 шкіл подали звіти про 
проведення І етапу та заявку на участь у 
районному етапі. Відповідно до звітів у І 
етапі участь взяли 449 школярів (6 клас 
– 154, 7 клас – 158, 8 клас – 137), із них – 
81 переможець (за поданими заявками), а 
саме: 6 клас – 29, 7 клас – 27, 8 клас – 25 
учнів.

У ІІ етапі учасникам було запропонова-
но підбір із 6 логічних задач із варіанта-
ми відповідей, що заносилися до бланку 
відповідей. Кожен бланк учасника мав 
індивідуальний код. До бланку прикла-
дався спеціальний аркуш, на якому учні 

могли розписувати хід задач та власних 
міркувань. За кожну правильну відповідь 
нараховувалося 5 балів. Отже в сумі за І 
абсолютне місце передбачалося 30 балів, 

за ІІ – 25 балів, за ІІІ – 20 балів. КЮМ 
продовжувався 90 хвилин. 

Склад журі складався з 10 вчите-
лів, 9 – із них із вищою категорією, 1 
– із першою категорією. Компетент-
не журі спрацювало професійно та 
злагоджено, виконавши та проана-
лізувавши кожне завдання індиві-
дуально.

Найкращі результати показа-
ли учні: Новоолександрівської 
зСШ (директор Овсюк О.М.) – Єв-
ген Кочмар (6 клас), Владислава 
Приходько (7 клас), Артем Сухойван (8 
клас); Ювілейної №1 (директор Голєн-
дяєва С.В.) – Софія Нолбат (7 клас), Ді-
ана Шестакова (8 клас), Андрій Скрип-
ник (8 клас); Балівської зСШ (директор 
Півнєв В.В.) – Ольга Дід (6 клас), Вла-
дислав Волошко (7 клас); Горянівської 
зСШ (директор Боярчук Н.І.) – Сер-
гій Таряник (7 клас), Віталій Гунько (8 

клас); Миколаївської зСШ-1 (директор 
Скорик О.Д.) – Ігор Бурлака (6 клас), Ка-
терина Льога (7 клас); Партизанської 
зСШ (директор Невеселий В.М.) – Амі-

на Топурія (7 клас), Костянтин Зирянов 
(8 клас); Підгородненського НВК-1 (ди-
ректор Воробйова О.Л.) – Валерія Сірик 
(6 клас), Даніїл Логвин (8 клас); Підго-
родненської зСШ-3 (директор Крічке-
вич Ю.В.) – Катерина Волошко (7 клас), 
Олександра Панфілова (8 клас); Підго-
родненської зСШ-4 (директор Драган 
В.А.) – Анастасія Рудень (6 клас), Павло 

Булах (7 клас); Волоської зСШ (дирек-
тор Топал Р.О.) – Олексій Топал (8 клас); 
Кіровської зСШ (директор Говоруха 
Л.Г.) – Костянтин Калга (6 клас); Кі-
ровської зСШ-2 (Гладка Л.С.) – Вікто-
рія Шамко (7 клас); Олександрівської 
зСШ (директор Денисенков С.І.) – Ми-

кола Дзьобань (6 клас); Підгороднен-
ської зСШ-2 (директор Каліберда 
С.А.) – Катерина Хіль (7 клас); Чу-
маківської зСШ (Моісеєнко Н.Ф.) 
– Кристина Паранько (8 клас); Шев-
ченківської зСШ (директор Дядюк 
Т.М.) – Віктор Онищенко (7 клас).

Усі переможці будуть відзначені ди-
пломами відділу освіти та грошовими 
преміями на щорічній урочистій цере-
монії «Обдаровані діти – надія Украї-
ни». Тож щиро дякуємо юним матема-
тикам, їх наставникам за самовіддану 

працю, любов до математики; батькам 
переможців – за підтримку, допомогу та 
віру у своїх дітей, а керівникам закладів – 
за колосальну роботу, управлінські здіб-
ності та залізне терпіння!

Бажаємо всім здоров’я, наснаги, тер-
піння, миру та злагоди!

Наталія ОлІйНиК, 
методист РМК.

ПЕРЕМОГА – ЦЕ КОНСТАНТА

ПІДВОДиМО ПІДСУМКи

Гідне завершення навчальноГо року

Грамотою Митрополита Київського і всієї 
України Предстоятеля Української православ-

ної церкви Володимира за заслуги перед Українською Православною Церквою та 
благодійність а також орденом Української Православної Церкви Святителя Ми-
колая Чудотворця нагороджений Іван Камінський, Ювілейний селищний голова.

Почесну нагороду Іванові Миколайовичу вручив Митрополит Дніпропетров-
ський і Павлоградський Іриней з побажанням миру й добра. 

На фото: Костянтин Дробітько, настоятель храму преподобних антонія і 
Феодосія Києво-Печерських, отець Микола, настоятель храму на честь «Іо-
анна златоустого», Іван Камінський, Владика Іриней та отець Сергій, насто-
ятель храму Божої Матері «Прізрі на смірєніє».

СОцІалЬНий захиСТ ГРОМаДЯН В УМОВах ПІДВищЕННЯ 
ТаРиФІВ На ЖиТлОВО-КОМУНалЬНІ ПОСлУГи 

5 квітня 2014 року Уряд України  постановою № 83 затвердив Порядок призначення 
і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, що забезпечує соціальний захист 
малозабезпечених сімей. Однак, мова в Постанові іде зовсім не про змінені субсидії. Да-
ною Постановою взагалі не змінюється розмір і порядок нарахування субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг, і воно ніяк не впливає на Постанову Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 1995 року № 848, яке і регулює порядок призначення та надання 
таких субсидій. Тобто субсидії, як нараховувалися, так і нараховуватимуться в тих же 
розмірах і тим же категоріям осіб, як і раніше.

Право на компенсацію мають особи, зареєстровані у житловому приміщенні, якщо їх 
середньомісячний сукупний дохід за 6 місяців, що передують місяцю звернення, не пе-
ревищує встановленого державою прожиткового мінімуму для таких осіб.

У 2014 році величина прожиткового мінімуму для різних демографічних груп насе-
лення встановлена у розмірі: для дітей віком до 6 років – 1032,0 грн; для дітей, віком 
від 6 до 18 років – 1286,0 грн; для працездатних осіб – 1218,0 грн; для осіб, які втратили 
працездатність – 949,0 грн.

Отже, якщо у житловому приміщенні зареєстровані працездатні чоловік та дружина, які ма-
ють двох дітей віком 8 та 5 років, прожитковий мінімум для такої сім̀ ї складатиме: 1218,0 х 2 + 
1032,0 + 1286,0 = 4754,0 грн. Відповідно така сім̀ я буде мати право на компенсацію у разі, якщо 
сукупний середньомісячний дохід чоловіка та дружини не перевищуватиме вказану суму.

Якщо ж у житловому приміщенні зареєстрована непрацездатна людина, призначення 
компенсації їй можливе у разі, якщо її середньомісячний дохід не перевищує 949,0грн. Для 
працездатної людини, яка зареєстрована у житловому приміщенні сама, відповідно, сума 
доходу не повинна перевищувати 1218,0 грн.

Порядком передбачено, що якщо працездатна особа, яка зареєстрована у житловому 
приміщенні, надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом пе-
ріоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такої особи 
на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, якщо особа, що не пере-
буває у трудових відносинах та не має доходу протягом останніх 6 місяців, звернеться за 
призначенням компенсації, її середньомісячним доходом вважатиметься сума – 1218,0 грн.

Розмір компенсації розраховується як різниця між розміром плати за житлово-кому-
нальні послуги в межах норм споживання, з урахуванням пільг та субсидій, після підви-
щення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром тієї плати, яку особи, що зверта-
ються за компенсацією, сплачували до підвищення цін і тарифів.

Компенсація розраховується окремо для кожного виду комунальних послуг, з місяця звер-
нення за її призначенням до завершення опалювального періоду 2014 – 2015 років. Порядок 
призначення і надання населенню компенсації набуває чинності з 1 липня 2014р. Якщо звер-
нення за наданням компенсації надійде протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим 
Порядком, за бажанням заявника, компенсація може бути призначена з травня 2014 року.

Щомісяця компенсація перераховується підприємствам, що надають житлово-комунальні 
послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

У разі підвищення цін і тарифів на комунальні послуги протягом періоду надання компен-
сації, її розмір перераховується з урахуванням такого підвищення.

Слід зазначити також, що компенсація надається за умови своєчасної оплати її отримува-
чем житлово-комунальних послуг. Якщо ж заявник не оплачує комунальні послуги, надання 
компенсації припиняється (крім випадків, пов’язаних з із затримкою виплати заробітної плати, 
пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами).

Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні, по-
винна звернутися до управління праці та соціального захисту населення з відповідною 
заявою, до якої додаються: довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні; 
довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (крім довідок 
про розмір пенсії та соціальної допомоги).

Для обрахунку компенсації Міністерством соціальної політики України розробляється від-
повідне програмне забезпечення. По кожному отримувачу компенсації буде формуватися ок-
рема справа, незалежно від того користується така особа субсидією/пільгою чи ні.

Для сімей, які набудуть право на субсидію, і матимуть право на одержання компенса-
ції після підвищення цін і тарифів, розмір компенсації буде розраховуватися як різниця 
між розміром обов’язкової плати (10-15%) за послуги і розміром плати за такі послуги, 
який сім’я сплачувала до зміни тарифів.

Сім’ї, які не отримають субсидію, оскільки їх розмір плати за послуги не перевищу-
ватиме 10 або 15 відсотків доходів, отримають компенсацію у розмірі 100% збільшення 
плати за комунальні послуги в межах норм споживання. 

Особам, що зареєстровані на території району, за призначенням компенсації слід звертатись 
з 1 липня 2014р. до управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 

любов БУТ, начальник  управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

ПОЧЕСНа НаГОРОДа

УПРаВлІННЯ СОцІалЬНОГО захиСТУ НаСЕлЕННЯ РДа ІНФОРМУЄ
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Педагогічний колектив Чумаківської школи на 
сьогоднішній день має спільне переконання, що го-
ловне призначення школи полягає в одухотворенні 
підростаючого покоління, в залученні його до ви-
щих духовно-моральних цінностей. Духовність – це 
невидимий храм людської душі. 

І збудувати його можна, лише поєднуючи справж-
ні земні справи, духовне самовдосконалення, чисто-
ту й піднесеність душі.

Повернення до духовних основ суспільного життя   
є наріжним каменем для відродження й процвітання 
України. Воно складається із тих духовних ціннос-
тей моралі, котрі єдині як для Євангелія, так і для 
конституції багатьох сучасних дер-
жав. Першочергове завдання сьогод-
ні полягає в тому, щоб стверджувати 
духовні, моральні цінності в наших 
школах. Нас радує те, що наш об-
ласний Департамент освіти і науки  
вже робить конкретні кроки в цьо-
му напрямку. Саме з його ініціативи 
в області розпочався експеримент, 
головна задача якого полягає в ство-
ренні системи освіти на основі хри-
стиянських цінностей. Керівником 
експерименту є Олена Рогова, кан-
дидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії освіти Дніпро-
петровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти.  
Він розпочався з 1 вересня 2013 року 
в ряді шкіл нашої області. Серед них – Знаменівська 
СЗШ Новомосковського району, ліцей №129  та НВК 
№71 м. Кривого Рогу; школи м. Дніпропетровська: 
№4, №57, №93, №103, НВК №33, і т.д.), у Дніпропе-
тровському районі – це наша школа. Згідно наказу 
Департаменту  розпочалася дослідницько-екпери-
ментальна робота по створенню системи розвитку 
аксіосфери особистості на засадах традиційних ду-
ховних цінностей. Експеримент розрахований на 7 
років. Даний навчальний рік в рамках експерименту 
визначений як організаційно-підготовчий етап. В 
рамках експерименту школи мають можливість ви-
брати найбільш близький їй напрямок. Наша школа 
обрала  гуманістично-релігійний напрямок.

Вибір цей невипадковий. Ми входимо в експе-
римент, вже маючи певні напрацювання. Так хри-
стиянська етика у нас в школі викладається з 2006 
року. Спочатку ми викладали в 5-6 класах. А з 2011 
року  – в 1, 3, 5, 6, 7-х класах. 

Уроки християнської етики, насичені предметні 
тижні – все це є складові процесу виховання високо-
моральної  духовно-досконалої особистості. Завдан-

ня благородне, бо всі ми – і батьки, і вчителі хочемо 
бачити своїх дітей щасливими. І якщо ми навчимо 
дітей будувати своє життя й поведінку відповідно до 
християнської моралі,  то це є найбільше добро, яке 
тільки може школа дати дітям. 

Також пройшов тиждень християнської етики. Він 
був насичений і відзначався високою активністю уч-
нів практично всіх класів і злагодженою роботою 
всього педагогічного колективу.

Так серед учнів початкової ланки був проведений 
конкурс читців у номінації «Ти добро лиш твори пов-
сюди…». Готували до конкурсу учнів заступник ди-
ректора школи з виховної  роботи Скрипник Р. В., вчи-

телі початкових класів Гриценко В. В. та Рузієва А. С.
З великою увагою слухали вірші у виконанні 

учнів 1 класу Катерини Сазонової, Владислави 
Дергачової, Владислава Моні, Богдана Яковен-
ко; 3 класу – Вероніки Плохої, Світлани Горяної, 
Діани Масюк, Вікторії Соляник, Олега Гоцика, 
Богдана Данєва, Ярослава Шами; 4 класу – Марії 
Писанець. Переможцями визнали Кароліну Калі-
ніченко,  Марію Козинець (учениці 4-го класу) та 
Родіона Лісковського ( учень 3-го класу).

А вчителька 2- го класу Лимарєва О.В. разом із уч-
нями свого класу підготували й показали на шкіль-
ній сцені інсценізації на тему «Моральний вчинок». 
Єлизавета Лелюх, Єгор Вечір, Данило Ткач, Олек-
сандр Чепіжко, Владислава Овчіннікова, Валентин 
Серьогін, Данііл Приходченко, Артем та Олена Но-
восьолови, Каріна Воскобойнікова, Валентина Тихо-
нова, Денис Мешков, здивували усіх присутніх своїм 
артистизмом і вмінням донести до глядачів мораль.

Напрочуд  дивовижною виявилася виставка приу-
рочена до Великодня на якій були представлені най-
кращі роботи учнів нашої школи - пасхальні кошики, 

парад вишиваних рушників, серветок, пасхальних 
яєць, вироби Пасхи з паперу з серветок, із вати, із 
в’язальних ниток, з орігамі…. Діти разом зі своїми 
батьками проявили неабиякий ентузіазм і здивували 
своєю фантазією та вміннями. Представлені на ви-
ставку експонати художньо оформили директор шко-
ли Моісєєнко Н.Ф., заступник директора з НВР Рижик 
В.О., бібліотекар школи Плоха Н.Ф. Ще тиждень після 
Пасхи вестибюль прикрашала Пасхальна стінна газе-
та, яку підготували й випустили випускники разом із 
своїм класним керівником Горяною С.І. 

Кульмінаційною подією тижня учні визнали захід 
під назвою «Зустріч з прекрасним».Його підготували 

учитель християнської етики Мі-
стюкович С.І., учитель зарубіжної 
літератури Островна О.М., учитель 
музики Мітюшина І.Б. із учнями 
8 – 10 класів. Учні 8 класу  Дмитро 
Ситенко  та Дмитро Іванченко ви-
ступили з презентацією «М.Ю.Лер-
монтов і християнство» з рубрики 
«Класики і християнство».Найбіль-
ше захоплення викликала інсцені-
зація драми М.Ю. Лермонтова «Ма-
скарад».Роль ведучої виконувала 
учениця 10-го класу Юлія Демченко. 
Своїми акторськими здібностями 
вразили всіх присутніх виконувачі 
головних ролей, учні 8-го  та 9-го 
класів: Дмитро Рижик (князь Звєз-
діч), Кристина Паранько (баронеса 

Штраль), Валентин Шевчик (князь Арбєнін ), Анге-
ліна Олійник ( Ніна Арбєніна ). Костюми, декорації, 
музичний супровід,вальс на балу, овації в залі – все 
як у справжньому театрі…

Учениця 6-го класу Марія Гаркуша заспівала ро-
манс. А після слів ведучої про те, що класиків літе-
ратури нам читати й знати треба, всі з великим задо-
воленням прослухали вірш Ірини Самариної «Мыс-
ли материальны» у виконанні учня 11 класу Микити 
Колесника та учениці  8-го класу Тетяни Палій.

І завершився наш тиждень відкритим уроком з 
християнської етики в 5-му класі за темою «Свя-
ті люди української землі».Всі присутні висловили 
вдячність дітям за їх цікаві, змістовні відповіді на 
уроці, за щирість, за привітність, за атмосферу радо-
сті та любові .

Найбільш активними на уроці були Наталія Гусак, 
Анастасія Юрченко, Юлія Білоград, Поляков Кучер 
Олексій, Роман Чорний, Михайло Подушко, Ірина 
Колодієнко, Владислав Набивач.

Світлана МІСТЮКОВиЧ, 
вчитель християнської етики.

ТиЖДЕНЬ хРиСТиЯНСЬКОї ЕТиКи

Духовність – це невидимий храм людської душі

Чудовими травневими днями, коли все довкола буяє та квітує, ми відзнача-
ємо два найпрекрасніших родинних свята – День Матері та Міжнародний 
день сім’ї. Такий гармонійний збіг є глибоко символічним. Сім’я, родина, рід. 
До цих головних надбань людського суспільства ми, українці, завжди стави-
лися й ставимося з особливою святістю та повагою. Адже саме в родині ми 
черпаємо щастя, любов, душевний затишок і добро.

Бібліотекарі районної дитячої бібліотеки Тетяна Рухлінська та Люд-
мила Вороненко підготували та провели для вихованців дитячого садка «Енергетик» родинне 
свято «Матусю моя – дитинства мого оберіг, життя мого символ і віра у силу любові». На святі лу-
нали вірші про маму, дітки розповідали як вони піклуються про свою матусю. Це було щиро і зво-
рушливо. Цікавість дітей також викликав буктрейлер «Мамам присвячується», який підготувала 
бібліотекар юнацького абонементу Юлія Равшанова. Людмила Вороненко легко й невимушено 
підвела свою розповідь до того, що мамам завжди хочеться, щоб дітки виросли добрими, порядни-
ми та ввічливими. Малюки намагалися продовжити віршовані рядки з «чарівними» словами. На 
згадку про свято ми роздали дітям сердечка з висловами про маму, які вони зможуть прочитати, 
хто вже вміє читати, а хто не вміє, просто подарує мамі від щирого серця ці добрі слова.

2014 рік – Міжнародний рік сім’ї, тож працівниками РДБ у рамках цього року організували та провели 
родинне свято та літературний ранок до дня матері «Я перед нею помолюся, як перед образом святим», 
вернісаж дитячого малюнка «Родина очима дитини». Юні художники малювали в цілому мам, тільки 
деякі в своїй творчості зобразили тат, братів, сестер. Ці малюнки - прояв дитячої любові, на яку здатне 
тільки маленьке серденько. Всі дітки дуже талановиті, вони, фантазуючи малювали свою родину. Один 
із малюків, наприклад, намалював свою сестру на постаменті, це було незвичайно й цікаво, чому ж так? 
Епіграфом до вернісажу дитячого малюнка якнайбільше підходить вислів: «…Мама й тато, всі талан-
тами багаті, і талантами своїми збагатили доньку й сина». Під час проведення цього конкурсу не було 
переможців і переможених. Малюки дитячого садочка отримали подарунки та солодощі від бібліотека-
рів районної дитячої бібліотеки. Такі масові заходи залишають по собі теплі спогади та гарний настрій.

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

РОДиННЕ СВЯТО

Матусю Моя – 
дитинства 
Мого оберіг

Нещодавно в Партизанській школі пройшло урочисте Свято 
Букваря. На нього завітали батьки, вчителі, учні школи. Зда-
ється лише вчора наші першокласники переступили поріг 
навчального закладу. Такі маленькі, тримаючи маму за руку, 
поспішали на перший урок. Та час швидко лине. Позаду – 
нелегкий рік навчання. І приємно усвідомити, що нинішнє 
свято – це перша сходинка у шкільному житті, яку першо-
класники успішно подолали власною працею. Радісно пові-
домити, що всі першокласники виразно читають, грамотно 
пишуть, швидко рахують. Своїми уміннями діти завдячують 
у першу чергу Буквареві. Буквар для них із першого дня став 
і другом, і вчителем. З цим підручником хлопчики та дівчат-
ка постійно були поруч і в школі, і вдома. Букву за буквою 
вивчали разом із ним, щоб потім скласти з них слова та ре-
чення. І ось всі літери вивчені, настала пора попрощатися з Буквариком. І зроби-
ли це школярі урочисто й весело. 

Учні 1 класу звітували за перший рік свого навчання в школі в казковій формі. 
Першокласники розповіли про свій нелегкий шлях по Країні Знань, про успіхи й 
досягнення, співали веселі пісні, танцювали. Особливо сподобались їм сценки діа-
логу між вередливою принцесою та стареньким царем і сценка «Буква Я». Учні до-
помагали принцесі повернути в королівство Букварика, якого вона образила. Діти 
із задоволеннням виконали танок менует та танок листонош. Склалося враження, 
ніби на сцені виступали досвідчені танцюристи, а не маленькі першачки. Свято 

було захоплюючим, теплим – воно запам’ятається надовго всім, хто був на ньому 
присутній.

З щирими словами привітання до першокласників звернулися заступники дирек-
тора школи Гнойова Л.В. та Сушко С.В. Учням вручили дипломи про повний курс 
закінчення навчальної книги «Буквар» та присвоєнння кваліфікації «Юний читач». 
Свято не відбулося б без батьків маленьких талантів. Велика вдячність висловлю-
ється батьківському колективу 1 класу. Адже саме вони готували всі декорації, при-
крашали зал, шили костюми, допомагали з репетиціями. Дорогі батьки, нехай же 
ваші діти приносять вам щомиті лиш радісні сльозинки й щасливий, теплий сміх.

Юлія заПлЮСВІЧКа, класний керівник 1 класу Партизанської СЗШ.

Прощавай, Букварик у

ВІДлУННЯ СВЯТа

З давніх-давен скарбницею духовного багатства, що поєднує минуле, су-
часне й майбутнє, є книга. А вчасно прочитана книга – величезна вдача. Вона 
здатна змінити життя, бути 
кращим другом і наставником. 
Тож недарма в народі кажуть, 
що людина перестає мислити, 
коли перестає читати. Пам’ятки  
людської думки накопичували-
ся саме в бібліотеці упродовж 
багатьох століть. 

Центральна районна бібліоте-
ка сел. Ювілейного проводить 
акцію «Кожен читач – меценат». 
У кожного з нас вдома є книги, 
які ми вже прочитали й можемо 
поділитись ними з іншими людь-
ми, які захоплюються читанням. Здавалось би важко в наш час достукатись до 
людських сердець, та дуже приємно, що у нашому селищі так багато небайду-
жих людей, які приносять до бібліотеки чимало цікавої, потрібної літератури.

Ми щиро вдячні користувачам, які презентують книги, даруючи радість 
спілкування з книгою іншим читачам і завжди раді бачити вас у нашій біблі-
отеці. Не залишайтеся байдужими – станьте учасником акції. Придбайте або 
виберіть зі своєї полиці хорошу сучасну книгу для будь-якого віку та пере-
дайте бібліотеці.

Вікторія РЕШЕТилО, бібліограф Центральної районної бібліотеки.

ПОДАРУЙ БІБЛІОТЕЦІ КНИГУ

НЕ залиШайТЕСЬ БайДУЖиМи
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РайОННий цЕНТР СОцІалЬНих 
СлУЖБ ДлЯ СІМ ї, ДІТЕй Та МОлО-
ДІ оголошує конкурс на зміщення вакант-
них посад провідного спеціаліста відділу 
соціальної роботи на період відпустки по 
догляду за дитиною, фахівців із соціальної 
роботи (м.Підгородне, с.Новоолександрівка, 
с.Ювілейне), фахівця із соціальної роботи 
на період відпустки по догляду за дитиною 
(с.Горького) Документи на конкурс прийма-
ються протягом 30 календарних днів після 
публікації. Вимоги до претендентів: грома-
дянство України, повна вища освіта за фахом 
педагога, психолога, соціального педагога, 
соціальний працівник, медичного працівни-
ка, стаж роботи за фахом не менше 3 років, 
володіння персональним комп’ютером в об-
сязі користувача програмного забезпечення.  

Торгівля з рук у невстановлених місцях – це правопорушення, за яке 
передбачена відповідальність за статтею 160 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення у вигляді накладання штрафу. Право 
вживати заходи до правопорушників віднесено до компетенції органів 
внутрішніх справ. Але, необхідно, щоб усі мешканці нашого району 
налаштувались на боротьбу з цим злом. Жодні адміністративні заходи 
з рейдовими перевірками повністю стихійну торгівлю не знищать.

Єдиний правильний спосіб боротьби - це не купувати продукти хар-
чування та інші товари в місцях стихійної торгівлі.

Стихійна торгівля – це торгівля, яка здійснюється  фізичними осо-
бами без відповідних дозвільних документів на здійснення торговель-
ної діяльності. 

Шановні мешканці району! Купівля товарів у місцях «стихійної тор-
гівлі», в умовах, які не відповідають вимогам, у будь-який час може 
обернутись лихом для вас, ваших рідних і друзів. 

Зверніть увагу, що Ви купуєте продукти у невідомих осіб (можливо 
хворих), які не мають документів, що підтверджують якість і безпе-
ку продукції. При відсутності документів неможливо встановити ви-
робника продукції, умови зберігання й транспортування продукції, 
термін її придатності до споживання. Така продукція представляє 
високий ризик для здоров̀ я і життя людей! Довести факт отруєння 
буде неможливо, бо складно визначити особу (продавця), якій можна 
пред’явити звинувачення (відсутні докази у формі розрахункового до-
кументу щодо купівлі-продажу продукції). 

Тож, шановні мешканці, купуючи харчові продукти у «стихійних» 
продавців, не треба сподіватись в котрий раз на удачу. Будьте обережні! 
Користуйтеся лише послугами стаціонарної мережі продуктових мага-
зинів або продавців на узаконених ринках. Бережіть здоров’я та життя 
своє, своїх  рідних і близьких!

Інформацію підготовлено відділом економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації.

Дніпропетровська районна 
виконавча дирекція Дніпро-
петровського обласного відділення Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі 
– Дніпропетровська РВД) інформує про використання 
коштів Фонду за І-й квартал  2014 року за напрямка-
ми фінансування й вимогами, передбаченими Законом 
України від 18.01.2001 року №2240-ІІІ «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зу-
мовленими похованням».

Головним  завданням Дніпропетровської РВД було і 
залишається своєчасне та в повному обсязі фінансуван-
ня підприємств, установ, організацій (страхувальників) 
на виплати допомог застрахованим у Фонді соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - 
Фонд) особам, яке необхідно проводити протягом 10-ти 
робочих днів від дати надання страхувальниками заяви 
– розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок 
фінансування, що затверджений постановою правління 
Фонду від 22.12.2010р. № 26, виконується Дніпропетров-
ською РВД, фінансування на виплати допомог проведено 
у терміни передбачені законодавством, за виключенням 
випадків, що не залежали від Фонду.

За І-й квартал 2014 року надходження (доходи) бю-
джету Дніпропетровської РВД 
склали 232,5 тис. грн (70,7% 
до плану), а витратна частина 
– 7391,7 тис. грн, що по відно-
шенню до запланованого рівня 
складає 101,1%.  

В цілому доходна та ви-
тратна частини за окремими 
напрямками,  передбаченими 
законодавством, по Дніпро-
петровській РВД за І-й квар-
тал 2014 року склали (тис. 
грн.): (див. таблицю)

Найбільшу питому вагу у загальних витратах склада-
ють виплати на допомоги – 6281,7 тис. грн (або 85,0%), 
а серед них – виплати по тимчасовій непрацездатності  
(3601,7 млн. грн), що складає 48,7% до загальних витрат 
(7391,7 тис. грн) та 57,3%  до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по вагітності та пологах у І-му 
кварталі поточного року направлено 2649,2 тис. грн (на 
698,4 тис. грн більше, ніж за І-й квартал 2013 року), що 
обумовлено зростанням в І-му кварталі 2014 року серед-

ньоденного розміру допомоги (на 12,2%).
На поховання застрахованих осіб випла-

чено допомог в сумі 30,8 тис. грн, що на 11,0 тис.грн біль-
ше, ніж за І-й квартал 2013 року. Сталось це у зв’язку  із 
збільшенням (на 5) кількості таких випадків (з 9 до 14). 

В І-му кварталі 2014 року путівки (146 шт. на 958,9 
тис. грн) до санаторно-курортних закладів видавалися 
в установленому порядку. До реабілітаційних відділень 
санаторіїв безкоштовно видано КЗ «Дніпропетровська 
ЦРЛ «ДОР» 9 путівок. В зв’язку із відомими подіями у 
І-му кварталі поточного року було повернуто до санато-
ріїв Автономної Республіки Крим 25 путівок загальною 
вартістю 162,8 тис. грн, а заїзд по 56 путівкам загальною 
вартістю 359,8 тис. грн було перенесено страхувальни-
ками на ІІ квартал 2014 року, що негативно вплинуло на 
виконання показника по статті бюджету «Оздоровчі за-
ходи» – 61,9%.

Дніпропетровською РВД, як пріоритетний напрямок 
діяльності,  розпочата  організаційна робота по забезпе-
ченню оздоровлення влітку поточного року дітей шкіль-
ного віку (від 6-ти до 18-ти років) за кошти Фонду.

Відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010р. 
№2289-VI «Про здійснення державних закупівель» про-
ведені виконавчою дирекцією Дніпропетровського об-
ласного відділення Фонду відкриті конкурсні торги по 

закупівлі за  кошти Фонду 
путівок в дитячі заклади оз-
доровлення за їх повну вар-
тість з послідуючою видачею 
цих путівок за 10% їх ціни.

На виконання постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 01.03.2014р. №65 «Про 
економію державних коштів 
та недопущення втрат бю-
джету» в І-му кварталі по-
точного року розпочато реа-
лізацію комплексу заходів по 

економії коштів Фонду на утримання Дніпропетровської 
РВД, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Орга-
нізаційно-управлінські заходи» за звітний період викона-
но на 91,0%, економія склала 14,9 тис.грн.

лілія СОКОлОВа, 
директор Дніпропетровської районної виконавчої 
дирекції Дніпропетровського обласного відділен-
ня Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКа РВД ІНФОРМУЄ

Управління Пенсійного фонду України в Дні-
пропетровському районі роз’яснює порядок ви-
плати пенсій згідно чинного 
законодавства за довіренністю.

Статтею 47 Закону України 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» 
визначено, що пенсія виплачу-
ється щомісяця організаціями, що здійснюють 
виплату й доставку пенсій, у строк не пізніше 
25 числа місяця, за який виплачується пенсія, 
виключно в грошовій формі за зазначеним у за-
яві місцем фактичного проживання пенсіонера 
в межах України В Україні такою організацією є 
національний оператор поштового зв’язку – Укра-
їнське державне поштове підприємство зв’язку 
«Укрпошта».

Також, вказаною статтею передбачено, що пен-
сія може виплачуватися за довіреністю, порядок 
оформлення і строк дії якої визначаються законом. 
Виплата пенсії за довіреністю здійснюється про-
тягом усього періоду дії довіреності за умови по-
новлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за 
довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

До того ж, для врегулювання порядку своє-
часної виплати пенсії було затверджено наказом 
Міністерства транспорту та зв’язку України, Мі-
ністерства праці та соціальної політики України і 
постановою правління Пенсійного фонду України 
«Інструкцію про виплату та доставку пенсій, соці-
альних допомог національним оператором пошто-
вого зв’язку». 

Для виплати пенсії за довіреністю згідно чин-
ного законодавства в Інструкції про виплату та 
доставку пенсій визначено, що у відомості на ви-

плату пенсій орган Пенсійного фонду після одно-
го року дії довіреності на отримання пенсії робить 

відмітку навпроти прізвища 
одержувача пенсії про понов-
лення заяви про виплату пенсії 
за довіреністю, бо у разі відсут-
ності такої відмітки у відомості 
виплата пенсії за довіреністю, з 

дати вчинення якої минуло більше року, не допус-
кається.

Якщо ж довіреність на виплату пенсії видана 
терміном на 3 роки, то необхідно знати про те, що 
через кожний рік дії такої довіреності, подається 
пенсіонером особисто до органу, що призначає 
пенсію, за місцем проживання (реєстрації) заява 
про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої 
більше 1 року. Такі вимоги надання заяви передба-
чені Порядком подання та оформлення докумен-
тів для призначення (перерахунку) пенсій відпо-
відно до Закону України «Про загальнообов’язко-
ве державне пенсійне страхування». 

Управління Пенсійного фонду України в Дні-
пропетровському районі повідомляє, що у разі не-
можливості за станом здоров’я прибути особисто 
до управління для надання вищевказаної заяви, то 
в управлінні запроваджено виїзди за місцем  про-
живання заявника мобільної групи по реагування 
на звернення осіб, які за станом свого здоров’я не 
мають можливості особисто звернутися до управ-
ління. Для виїзду мобільної групи за місцем прожи-
вання, вам необхідно повідомити про це управлін-
ня за телефонами диспетчерської служби відділу 
з обслуговування та розгляду звернень громадян 
27-70-00 або відділу з виплати пенсій 753-86-65.

Віра ПІДОДВІРНа, начальник управління.

ПЕНСІйНий ФОНД ІНФОРМУЄ

МІНІСТЕРСТВО ДОхОДІВ І зБОРІВ ПОВІДОМлЯЄ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКа РайДЕРЖаДМІНІСТРацІЯ ІНФОРМУЄ

ДОВІРЕННІСТЬ 
ДЛЯ ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ

БЕРЕЖІТЬ зДОРОВ’Я Та ЖиТТЯ СВОЄ, 
СВОїх РІДНих І БлизЬКих!

зМІНа ЕлЕКТРОННОГО 
циФРОВОГО ПІДПиСУ

У випадку, коли у платника податків зміню-
ються облікові дані (змінюються посадові особи, 
податкова адреса, у тому числі у межах одного 
адміністративного району тощо), то у строк до 
моменту подання наступної електронної звітно-
сті потрібно отримати нові посилені сертифікати 
відкритих ключів на посадових осіб платника, які 
мають право підпису документів, та переукласти 
договір про визнання електронних документів.

Якщо договір про визнання електронних доку-
ментів укладається в електронній формі, то елек-
тронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) платника 
податків та його посадових осіб імпортуються в 
базу сертифікатів разом з договором. Тому для ім-
портування в базу сертифікатів нового ЕЦП зазна-
чений договір необхідно переукласти.

Відповідно до Інструкції з підготовки і подання 
податкових документів в електронному вигляді за-
собами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої 
наказом ДПА України від 10.04.2008 №233 «Про 
подання електронної податкової звітності» платник 
податку може надіслати до органу доходів і зборів 
засобами телекомунікаційного зв’язку податкові 
документи в електронному вигляді, після того як з 
органом доходів і зборів укладено договір про ви-
знання електронних документів, а також органу до-
ходів і зборів надано посилені сертифікати відкри-
тих ключів, сформовані акредитованим центром 
сертифікації ключів. Щодо припинення корупції. 
З метою забезпечення відкритості й прозорості ді-
яльності митниці та ДПІ області ГУ Міндоходів у 
Дніпропетровської області нагадує платникам про 
функціонування антикорупційного сервісу Мініс-
терства доходів і зборів України «Пульс». 

Ефективний сервіс за гарячою лінією:
(044) 284-00-07 попереджує: труднощі в спіл-

куванні; некоректне ставлення; перевищення по-
вноважень; неякісне обслуговування та працює за 
принципом CALL-BACK - зворотній зв’язок.

Дніпропетровська ОДПІ

На території Дніпропетровського району продовжуються роботи з проведення заходів 
із озеленення та благоустрою. Станом на травень маємо такі результати:  площа упоряд-
кованих територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій складає 92 га; кількість 
висаджених дерев – 3597 шт., кущів – 1247 шт.; площа нових газонів та квітників складає 
2,9 га; площа покосу – 98 тис.кв.м; протяжність прибраних від сміття доріг – 208 км; від-
ремонтованого асфальтобетонного покриття 0,8 тис. кв. м; 31шт. ліквідованих стихійних 
сміттєзвалищ. Протяжність очищених від сміття берегів становить 9 км. До свята Перемо-
ги благоустроєні 34 пам’ятних місця Великої Вітчизняної війни. 

У заходах із благоустрою району взяли участь 10783 осіб. Також активно проводяться 
роботи з видалення аварійних та сухостійних дерев – 3178 шт. та обрізки гілок дерев.

Валентина ВЕРПахОВСЬКа, начальник відділу житлово-комунального господарства.
ДОВКІллЯ

РОБОТи  з  БлаГОУСТРОЮ

Втрачене посвідчення 
учасника ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС у 1986 р. (кате-
горія 2), серії А № 233683  
видане 5 травня 1993 р. на 
ім’я запорожченка Сергія 
Федоровича, вважати не-
дійсним.

НОВООл ЕКСа Н Д РІ ВСЬК и й 
СІлЬСЬКий цЕНТР СОцІалЬ-
Них СлУЖБ ДлЯ СІМ’ї, ДІТЕй 
Та МОлОДІ оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади провідного 
спеціаліста,за фахом педагога, психо-
лога, медичного працівника (на період 
відсутності основного працівника). 
Документи на конкурс приймаються 
протягом 30 календарних днів після пу-
блікації. Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища освіта 
за напрямком роботи, стаж роботи за 
фахом не менше 3 років, володіння пер-
сональним комп’ютером в обсязі корис-
тувача програмного забезпечення. До-
відка за адресою: с.Новоолександрів-
ка, вул. Сурська,96, тел.712-33-88.

Утрачен студенческий 
билет, выданный Украин-
ским государственным 
химико-технологическим 
университетом, 1 сентября 
2013 г.на имя Бондаренко 
Юлии александровны, 
считать недействительным.

КІРОВСЬКа СЕлищНа РаДа оголошує проведення конкурсу на  
надання послуг із вивезення побутових відходів у селищі Кіровське та 
селі Горянівське. Перелік документів: заява на участь у конкурсі; копія 
свідоцтва про державну реєстрацію; копія Статуту; копія державних 
ліцензій та сертифікатів; довідка податкової адміністрації про відсут-
ність заборгованості; баланс та звіт про фінансові результати за попе-
редній рік; документи та розрахунки на тарифи надаваємих послуг.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня вихо-
ду оголошення про проведення конкурсу. Порядок проведення кон-
курсу опублікований на офіційному сайті Кіровської селищної ради 
(кirovskoe-dp.org). 

за додатковою інформацією звертатися за адресою: сел. Кіров-
ське, вул. центральна, 35,  каб. № 2 , тел.761-16-45(75) щоденно, крім 
суботи та неділі.
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еплого травневого ранку в районному Бу-
динку культури було шумно. Танцювальні 

колективи нашого району та м. Дніпропетровська 
завітали до гостинної будівлі, щоб продемонструвати 
свої танцювальні здібності. А приводом для зустрічі, 
вже традиційно, став ІІІ районний фестиваль-кон-
курс хореографічного мистецтва «Планета танцю». 
Це чудова нагода зустрітися діткам із різних, навіть 
найвіддаленіших населених пунктів, познайомитися, 
поспілкуватися, обмі-
нятися досвідом та осо-
бистими враженнями. 

Для урочистого від-
криття фестивалю на 
сцену була запрошена 
Алла Сафронова, на-
чальник відділу куль-
тури, туризму, націо-
нальностей і релігій 
райдержадміністрації. 
Привітавши всіх учас-
ників із чудовим свя-
том, побажавши пере-
мог, Алла Василівна 
зазначила, що ІІІ ра-
йонний фестиваль-кон-
курс хореографічного 
мистецтва недарма 
проходить під буяння 
природи, бурхливий 
вирій розцвітання квітів, такий прекрасний, як і та-
нок – емоційний та неперевершено граціозний. Саме 
весною світ відзначає Міжнародний день танцю. 

Хореографічні колективи з захопленням демон-

стрували глядачам свої таланти. Учасники порину-
ли в світ танцю, наповнюючи зал енергією ритму, 
усмішками. Виступаючі подарували присутнім хо-
роший настрій і заряд бадьорості.  

Бурхливими оплесками зустрічали глядачі ро-
дзинку фестивалю, наймолодших учасників заходу 

в неймовірно яскравих костюмах – хореографічний 
колектив «Восторг», керівник Вікторія Єремєєва, сел. 
Ювілейне, РБК, із чудовим танком «Детки-конфетки». 
Душею районного фестивалю став уже добре всім ві-
домий шоу-балет «Маски», керівник Наталія Реутова, 
сел. Ювілейне, РБК, із хореографічною композицією 
«Ангели і демони», «Циганський танок», «В стилі 
ретро», «Мартишки» та студія естрадно-спортивного 
танцю «Фантазія» – «Зайчики» й «Неваляшки». Пора-
дували присутніх позитивною енергією виступу хоре-
ографічний ансамбль «Барвінок», керівник Олена Бод-
нянська, РБК, «На галявині»; хореографічний колектив 
«Веселка», керівник Світлана Фабріци, с. Партизан-
ське, «Мавпинята», «Івана Купала»; хореографічний 
колектив «Angels», керівник Вікторія Єремеєва, м. Під-
городне, танець «Домовые», «Намалюю тобі», «Дитя-
чий сон», «Поток времени»; клуб «Платан» сел. Ювіле-
йне – «Аленса», керівник Ганна Блінова, танок «Подру-
жки», «Ча-ча-ча», «Сонячний», «Барбарики», «Аміра», 
керівник Альона Пєтішева, «Матрешки», «Гноміки», 
хореографічний ансамбль «Восточная феерия», керів-
ник Ілона Бельговська, танок «Табла солло», «Куклы», 
«Саіді», студія гімнастики, керівник Євгенія Пили-
пенко, «Танец с лентой»; зразковий спортивно-хорео-
графічний колектив «Ніка», керівник Ольга Шляпак, 

с. Волоське, танок «Чудесная страна», «Выше неба», 
«Равноденствие»; хореографічний ансамбль «Задорин-
ки», керівник Олена Боднянська та Рима Гармашевська, 
БДТ, м. Підгородне, «Весела прогулянка», «Іспанський 
танок», «Сорванцы», «Країна чудес», «Время»; хорео-
графічний ансамбль «Веснянка», керівник Анна Щер-
бина, с. Благовіщенка, «Донечки України»; «Веселка», 
керівник Святослав Горячковський, с. Партизанське, 
«Циганський танок»; дует «Дивограй», керівник Лари-

са Скомороха, с. Миколаївка, танок «Квітуча Україна» 
та «Кантри»; студія естрадного танцю «Вів’єн», керів-
ник Віолетта Раденко, м. Дніпропетровськ, «Запальна 
самба», «Vogue», «Iady».

У фестивалі-конкурсі «Планета танцю» цього 
року брали участь 280 дітей. Після закінчення кон-
курсної програми вельмишановне журі у складі: го-
лова журі – Альона Шпаковська, артистка балету І 
категорії, хореограф постановник, керівник шоу-ба-
лету «Ф’южен», керівник школи танцю та повітряної 

акробатики, Прези-
дент міжрегіональної 
федерації танців і по-
вітряної акробатики, 
суддя міжнародних 
чемпіонатів та  фести-
валів; члени журі: Та-
мара Тітова, директор 
Ювілейного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді; 
Людмила Баранова, 
працівник Централь-
ної районної бібліо-
теки визначили пере-
можців. 

Диплом перемож-
ця-дебютанта отри-
мали дітки з хорео-

графічного колективу «Восторг». Гран-прі фес-
тивалю в І віковій категорії здобули – «Вів’єн» 
та «Angels». 1 місце – «Ніка», «Барвінок»; 2 місце 
– «Фантазія», «Аленса», «Вів’єн», «Задоринки»; 
3 місце – «Веселка», клуб «Платан», «Восточная 
феерия», «Аміра». 

ІІ вікова категорія: Гран-прі – «Вів’єн», «Angels». 
1 місце – «Задоринки» (сел. Ювілейне), «Веселка»; 
2 місце – «Задоринки» (м. Підгородне), «Маски»; 3 
місце – «Аміра», «Восточная феерия». 

ІІІ вікова категорія: Гран-Прі – «Веселка», «Задо-
ринки». 1 місце – «Ніка», «Маски»; 2 місце – «Вів’єн», 
3 місце – «Дивограй», «Веснянка».

Талановитий наш рідний край. І з кожним ро-
ком бажаючих брати участь у районному фести-
валі-конкурсі хореографічного мистецтва стає 
дедалі більше. А це значить, що «Планета тан-
цю» процвітає, набуває неабиякої популярності 
не тільки в Дніпропетровському районі, а й за 
його межами. Побажаємо, щоб танцювальне мис-
тецтво, окрилене мелодією руху й чарівністю, не 
зупиняло руху вперед, даруючи нам, глядачам, 
неймовірне задоволення.

Наталія ЯКІВЕцЬ, сел. Ювілейне. 
На фото автора: маленькі зірочки фестивалю.

ФЕСТиВалЬ-КОНКУРС

Планета танцю

Червневе сонце бри-
нить над мовчазною 
Кільченню. А кучерява 
річечка ніби гордо вди-
вляється в зелено-чолі 
береги й охайні бу-
диночки працьовитої 
Голопанівки з догля-
нутими обійстями з 
пишними квітниками, 
присадибними горо-
дами з потужними те-
плицями й садками, що 
обабіч дружно обсту-
пили водну акваторію. 
Її не лякає невгамовна 
круговерть харківсько-
го шляху, що натужно 
гоготить, і вдень і вно-
чі. В давнину тут засе-

лявся збіднілий козацький люд Самарської паланки, ко-
трий не соромився свого соціального статусу землероба й 
землелюба, вписуючи в історичні джерела таку промови-
сту назву, що він хоч і пан, але голий і босий. 

Про цей чарівний куточок з нинішнього міста Підго-
родного нагадала мені Лариса Вікторівна, родовід котрої 
багато десятиліть тому «оселився» саме тут, під благодат-
ними кільченськими зорями. Саме тут народилась і вона 
в простій родині вчителя й майстрині кулінарства. Саме 
тут вона навчалася в середній школі №1, про котру завж-
ди зі вдячністю згадує й тепер, коли має дипломи двох 
академій: будівельної та міжрегіонального управління 
персоналом за фахом економіста та юриста.

До речі, дирекція школи також зі вдячністю згадує 
сім’ю Полив’яних та їх благодійні внески, наприклад, із 
установки енергозберігаючих євровікон у одному з класів, 
подарунки спортивного інвентаря, новорічних костюмів...

«Вік живи, вік учись», – часто-густо повторює депутат 
Лариса Полив’яна слова відомої приповідки не тільки сво-
їм діткам Дмитру та Аліні (син закінчив, а донька навча-
ється в національному університеті), а й колегам по депу-
татському корпусу міськради на сесії, коли розглядається 
котресь питання з неоднозначними перипетіями.

– Знаєте, Лариса Вікторівна втретє обрана депутатом 
міської ради, і коли бере слово на сесіях, то свою кон-
структивну думку обґрунтовує так, що її не можна не 
брати до уваги, – констатує міський голова Петро Дуд-
ка. – Відповідальна, розумна, юридично освічена, тому в 
принципових питаннях буває безкомпромісною, як, на-
приклад, при відновленні та будівництві СШ №3 на Заріч-
ці, та й щодо благоустрою, доріг, вуличного освітлення, 
доброчинства...

Ми поцікавилися в депутата про її участь у відновленні 
будівництва названої школи. 

– То було так давно, здається, в 2005 році, але пам’ята-
ється, що довелося побігати по всіляких обласних струк-
турах із депутатськими запитами, побувати безліч разів 
на прийомах у чиновників. Як згадаю про ті зусилля, 
то й зараз ноги починають боліти, – усміхається краси-
вою усмішкою Лариса Вікторівна. – Але якби не активна 
участь нашої районної газети, голови облдержадміністра-
ції, то такої красуні-школи могло б і не з’явитися...

Сьогодні в неї душа болить за дитячий навчально-ви-
ховний комплекс, що на офіційних паперах мав би об-
лаштовуватися у старому приміщенні СШ №3, про який 
роками точаться хіба що розмови та роздаються обіцянки 
в райдержадміністрації. Але віз, як мовиться, і нині в бю-
рократичних «лабетах». На свої депутатські звернення за 
останні роки вона одержує хіба що відписки. А її вибор-
ці щоденно штурмують переповнені ранкові маршрутки, 
щоб везти своїх малюків до дніпропетровських дитсадоч-
ків. Щоправда, на одній із міських сесій депутати таки 
спромоглися виділити потрібну суму на виготовлення 
проектної документації по реконструкції цього шкільно-
го приміщення. 

Лариса Полив’яна займається підприємницькою діяль-
ністю. А у вільну годину, коли на кухні «порядок» для 
сім’ї, коли на присадибній ділянці все сполото, доглянуто 
виноградний «садок», коли квітують у природних барвах 
рукотворні квітники, коли ніхто не дає «завдань» їй, голо-
ві об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, 
пані Лариса «відпочиває», вишиваючи надзвичайно майс-
терно пейзажі, портрети за різноманітними сюжетами до 
своєї галереї вишивок. То родинна школа майстерності, 
про яку згадує повсякчас, перебуваючи в родовому по-
мешканні на Голопанівці, чи переглядаючи пам’ятні фото. 

То ж з приємністю вітають із 45-річчям цю скром-
ну жінку-трудівницю, відповідальну громадську діячку, 
люблячу маму і дружину: дружна родина, багато близь-
ких друзів, колеги по депутатському корпусу, небайду-
жі виборці рідного міста. 

Іван ПаВлЕНКО, м. Підгородне.

ЗОРІ КІЛЬЧЕНІ т

Правила безпеки під час ви-
никнення пожежі в природних 
екосистемах: не панікуйте та не 
приймайте поспішних необдуманих 
рішень; не тікайте від полум я̀, що 
швидко наближається, у протилежний 
від вогню бік, а долайте крайку вогню 
проти вітру, закривши голову й обличчя 
одягом; з небезпечної зони, до якої на-
ближається полум я̀, виходьте швидко, 
перпендикулярно напряму поширення 
вогню; якщо втекти від пожежі немож-

ливо, то вийдіть на відкриту місцевість 
або галявину, ввійдіть у водойму або 
накрийтесь мокрим одягом і дихайте 
повітрям, що над самою поверхнею 
землі – воно тут менш задимлене, рот 
і ніс при цьому прикривайте одягом чи 
шматком будь-якої тканини; гасити по-
лум я̀ невеликих низових пожеж можна, 
забиваючи його гілками листяних порід 
дерев, заливаючи водою, закидаючи во-

логим ґрунтом та затоптуючи ногами; 
під час гасіння пожежі не відходьте 
далеко від доріг та просік, не випу-

скайте з виду інших учасників гасіння 
пожежі, підтримуйте з ними зв̀ язок за 
допомогою голосу; будьте обережні в 
місцях горіння високих дерев, вони мо-
жуть завалитися та травмувати вас; піс-
ля виходу із осередку пожежі негайно 
поінформуйте місцеву пожежно-ряту-
вальну службу за телефоном «101» про 
місце, масштаб та характер пожежі. 

ГОлОВНЕ УПРаВлІННЯ ДСНС ІНФОРМУЄ


