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Шановні колеги! 
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем державної служби України! 

Сьогодні розвиток системи державної служби – це безперервний процес, який 
передбачає вдосконалення нормативно-правової бази та інституцій з метою 
стимулювання інноваційних, економічних та соціальних процесів у суспіль-
стві, а пріоритетним напрямом розвитку державного управління є продовження 
реформи державної служби.

Державні службовці нашого району виявляють високий професіоналізм, ком-
петентність, ініціативність та відданість справі. Їхніми найвищими пріорите-
тами є прозорість, чесність і самовіддане служіння людям. Адже від того, як 
працюють державні службовці, від їх старань залежить авторитет влади, функ-
ціонування державного механізму, забезпечення економічного та соціального 
розвитку країни й досягнення нею європейських стандартів життя. 

Бажаю вам усім доброго здоров’я, щастя, творчої наснаги та щоб цей урочи-
стий день додав вам нових сил для реалізації завдань, що стоять перед нами. 
Нових вам звершень у вашій важливій і відповідальній місії в ім’я розбудови 
України та рідного Дніпропетровського району. 

Едуард ПіДлУБний, голова райдержадміністрації.  

Шановний Едуарде Станіславовичу 
та державні службовці Дніпропетровського району! 

Прийміть щирі вітання з професійним святом –
Днем державної служби України!

Вірно та чесно служити своєму народові та державі в ім’я її про-
цвітання в усі часи, а особливо в умовах сьогодення – почесний 
обов’язок. Без сумніву, саме на вас покладена основна відповідаль-
ність за втілення в життя всіх найголовніших функцій держави. 

Від ваших щоденних наполегливих зусиль, професіона-
лізму, мудрості, принциповості, сумління та ініціативності 
значною мірою залежать темпи та якість соціально-економіч-
них перетворень у районі, моральне та фінансове благополуч-
чя людей.

То ж бажаємо вам здоров’я, мудрості, витримки в усіх жит-
тєвих випробуваннях, добра й добробуту, заслуженої шани й 
вдячності людей!

Сергій іванцов, голова районної ради 
                                та депутати районної ради

Під час офіційної зустрічі голови облдержад-
міністрації Ігоря Коломойського та народно-
го депутата України Мустафи Джемілєва був 
підписаний Меморандум про співпрацю. Мета 
меморандуму – розвиток відносин, зміцнення 
дружби й поваги між кримськотатарським на-
родом і жителями Дніпропетровської області.

За словами Ігоря Коломойського, меморандум 
передбачає всебічну допомогу з боку керівни-
цтва Дніпропетровської області з розселення 
й допомоги в пошуку роботи переселенцям із 
анексованого Криму, а також готовність спри-
яти вступу кримських студентів у дніпропе-
тровські виші.

«Ми готові прийняти всіх, хто не хоче жити 
під окупацією, незалежно від того, який у цих 
людей паспорт», – сказав Ігор Коломойський.

Як розповів Мустафа Джемілєв, меморандум 
дуже змістовний, він зачіпає ряд аспектів життя 
кримськотатарського народу, в тому числі об-
лаштування тих, хто змушений покинути свою 
землю.

«Горе зближує людей. І для нас, крім прак-
тичної, велику роль відіграє моральна під-
тримка. Я думаю, що немає лиха без добра. І 
результат випробувань, які випали на нашу 
долю – це подальша консолідація української 
держави й народів, які проживають на тери-
торії України», - зазначив Мустафа Джемілєв. 
Він подякував усім, хто допомагає переселен-
цям із окупованих територій і наголосив, що 
Крим обов’язково буде в складі України.

Також у ході візиту лідер кримськотатарсько-
го народу спілкувався зі студентами вищих на-
вчальних закладів Дніпропетровська в Акаде-
мії митної служби України, відвідав Штаб наці-
онального захисту Дніпропетровської області, 
а також зустрівся з представниками мусульман-
ської громади міста. 

таміла ЖорнЯК, м. Дніпропетровськ.

офіційно

візит ліДера кримськотатарського
 нароДу мустафи Джемілєва 

на Дніпропетровщину

22 чЕрвнЯ ДЕнь СКорБоти й вШанУваннЯ 
Пам’Яті ЖЕртв війни в УКраїні

22 червня 1941-го року, 4:00 ранку, мить..., і шквал крові, болю й смерті. Війна 
тривала майже 4-ри довгих роки, вони були найдовшими роками в житті тих, 
кому вдалося пережити весь цей жах на нашій землі. А багатьом не вдалося. Не 
судилось пережити цю мить, адже це тільки мить у тисячолітній історії всього 
нашого людства. Невже ми забули про це? 

Кожен раз у цей День ми згадуємо. Згадуємо про тих, хто так і не повернувся з 
цієї війни. Про тих, хто кров’ю й потом відстоював нашу перемогу. Про тих, хто 
першим прийняв на себе цей страшний удар і про тих, чиї життя були покаліче-
ні й зруйновані іншими людьми. Людьми, схожими на нас. З тими ж бажаннями, 
з тією ж жагою до життя. Людьми з сім’ями, у багатьох з яких теж були діти, і 
може навіть онуки. І, напевно, вони теж хотіли жити в мирі та злагоді... 

Пам’ять – хитра штука. Вона частенько зраджує нам. Але забути чорний день нашої 
історії, який ввірвався в мирне життя країни 73 роки тому, ми не маємо права. 

«Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» – так ми говоримо своїм дітям. Цей заклик 
люди передають із покоління в покоління. Ми закріпили цю пам’ятну дату в наших 
серцях. Збагатившись духовно, ми навчилися прощати. Ми вміли прощати завж-
ди. Прощати й не ображатися на людство за те, що воно допустило подібний хід 
розвитку подій. Ми навчилися любити. Любити тих, хто дорогий нам, хто поруч із 
нами. Любити життя, а не смерть, ненависть і агресію. Тому ми виграли тоді. Тому 
перемагаємо зараз. І ми неодмінно переможемо, Бог нам у цьому допоможе.

З повагою Едуард ПіДлУБний, голова райдержадміністрації. 
                   Сергій іванцов, голова райради.

16 червня близько 10 години до служби порятунку 
«101» надійшло повідомлення, що по вулиці Гагарі-
на у селі Волоське під час земляних робіт місцевим 
мешканцем знайдено підозрілий металевий предмет. 
На місце події прибула оперативна група ГУ ДСНС 
у Дніпропетровській області, яка ідентифікувала 
знахідку, як артилерійський снаряд калібру 76 мм ча-
сів Великої Вітчизняної війни. Небезпечна знахідка 
знешкоджена на полігоні фахівцями піротехнічної 
групи аварійно-рятувального загону спеціального 
призначення ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 
При додатковому обстеженні території вибухонебез-
печних предметів не виявлено. 

Головне управління ДСнС України у Дніпро-
петровській області.

нЕБЕзПЕчна знахіДКа

віДГомін ДалЕКої війни

Голова ОДА Ігор Коломой-
ський підписав розпорядження 
№ Р-342/0/3-14 «Про оголошення 
в області днів жалоби й скорбо-
ти за військовослужбовцями, 
які загинули під час антитеро-
ристичної операції», відповідно 
до Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» та Указу 
Президента України від 14 черв-
ня 2014 № 527/2014 «Про оголо-
шення в Україні дня жалоби». 
Дні скорботи на Дніпропетров-
щині триватимуть до 27 червня.

Верховна Рада обіцяє до 
канікул ухвалити закон про лю-
страцію, внести зміни до закону 
про вибори до ВР, розглянути 
зміни до Конституції України. 
Свій проект змін до основного 
закону має запропонувати Прези-
дент України Петро Порошенко.

За інформацією Прем’єр-
міністра України Арсенія Яце-
нюка, Служба фінансового 
моніторингу виявила 42 ком-
панії-нерезиденти, пов’язані з 
Віктором Януковичем. Забло-
ковано кошти 19 з них на суму 
$1,34 млрд.

На Дніпропетровщині про-
йшов реквієм за загиблими біля 
Луганська під час антитерорис-
тичної операції бійцями 25-ї 
окремої Дніпропетровської по-
вітряно-десантної бригади та екі-
пажу транспортного літака ІЛ-76. 
Траурний концерт у виконанні 
хору та оркестру Дніпропетров-
ської міської філармонії організу-
вали на площі перед Парком ра-
кет, біля меморіалу присвяченого 
«Небесній сотні». На цьому місці 
поряд із героями Майдану з’яви-
лися й фотографії загиблих.

Тіла десантників і льотчиків 
доставили в Дніпропетровськ. 

Росія продовжує стягувати 
військову техніку до кордонів із 
Україною, а тим часом поблизу 
Калуги вишикувалася колона 
бронетехніки протяжністю 15 км.

Верховна Рада України при-
йняла рішення про односто-
ронню демаркацію сухопут-
ного кордону з РФ. Автор ідеї 
зведення стіни вздовж кордону 
з Росією – Ігор Коломойський, 
голова ДОДА. Усього проект 
обійдеться в 100 млн євро. «Я 
не будівельник, але за моїми 
оцінками це можна зробити за 6 
місяців, - вважає Ігор Валерійо-
вич. - Але ми зробимо це в такі 
терміни, які нам вкажуть».

Днями по телебаченню у 
випуску новин ТСН ми по-
бачили репортаж зі Слов’ян-
ська Донецької області, з 
зони бойових дій. За кадром 
журналіст інформував: «На 
Слов’янськ ідуть додатко-
ві війська, місто беруть у 
щільне кільце… Головне – 
нарешті надходить свіже по-
повнення, хлопці змінюють 
своїх братів по зброї, які ще 
з квітня місяця воюють на 
східному фронті…».

А на екрані – крупним 
планом наш земляк Олек-

сандр Паленко, саме йому присвячена левова доля інформаційного випуску: 
«Олександр – герой нашого часу, він першим помітив, як на артилерійську бата-
рею з боку терикону пішло кілька сотень до зубів озброєних терористів. Десант-
ник викликав вогонь на себе…».

Олександр Паленко – житель міста Підгородне. Тут промайнуло його без-
турботне дитинство, з 1 класу вступив на навчання до другої школи. Він суво-
ровець, закінчив Криворізький ліцей посиленої військово-фізичної підготов-
ки. Вдома на героя чекають мама Наталія Василівна, тато Сергій Іванович та 
сестри Світлана й Женя. Нам дуже цікаво було поспілкуватися з його рідними.

«До Дніпропетровського райвійськкомату син пішов добровольцем, - роз-
повідає батько героя, - я сам військовий, учасник бойових дій, свого часу брав 
участь у миротворчій операції в Косово, тож перечити рішенню Олександра 
не став. Звичайно, як батько, дуже хвилююсь за свою дитину, але як військова 
людина, чітко розумію, що стати на захист Батьківщини – обов’язок кожного 
справжнього чоловіка». 

З нетерпінням рідні чекають на повернення Олександра із зони бойових дій. 
Вже три місяці він вдалині від отчого дому. З коротких телефонних розмов 
важко отримати якусь важливу інформацію. Зазвичай висловлювання звучать 
коротко й узагальнено, по-воєнному скупо, що, безперечно, додає хвилювань. 
Навіть про подвиг своєї дитини батьки дізналися лише з екрану телевізора. 
Пишаються ним, але ладні зробити все на світі, якби тільки синам неньки-У-
країни не доводилось більше ніколи ризикувати своїм життям...

Чекають на Сашу та всіх наших земляків, які беруть участь в антитерорис-
тичній операції на сході України, також усі жителі Дніпропетровщини. Покла-
даємо надію на них, сміливих хлопців – відважних патріотів, Героїв нашого 
часу, в розмірене спокійне життя яких ввірвались вибухи мін і снарядів, під-
ступні кулі снайперів… Саме вони повернуть мир на нашу землю. Вони чека-
ють мудрих наказів, вони, безсумнівно, виконають свій військовий обов’язок 
перед Батьківщиною, і саме в їхніх руках сьогодні майбутнє нашої держави.

таміла ЖорнЯК. 
на фото: олександр Паленко в зоні ато під Слов’янськом.
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«Дніпровська зоря» мобілізація

Управління соціального захисту населення повідомляє, що рішенням сесії Дніпропетровської об-
ласної ради відкритий комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів». Заклад 
підпорядкований Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА.Заклад 
здійснює комплексну соціальну, психолого-педагогічну та медичну реабілітацію дітей-інвалідів.

Контингент вихованців – діти-інваліди віком від 6 до 14 років за наступними нозологіями: пору-
шення опорно-рухового апарату, розумова відсталість різного ґенеза (окрім глибокої), розлади спек-
тра аутизму, генетично зумовлені порушення психічного та соматичного стану здоров’я.

Для здійснення заходів із комплексної реабілітації в закладі працюють спеціалісти: лікар-не-
вролог дитячий, психіатр, фізіотерапевт, ортопед, лікар ЛФК. У закладі працює психолого-меди-
ко-педагогічний консиліум. Для кожної дитини розробляється індивідуальна програма реабілітації. 
Функціонує фізіотерапевтичний кабінет, кабінет масажу, зал ЛФК. Працюють вчителі реабілітоло-
ги, логопеди, психологи, соціальні вихователі, вчителі трудового навчання. Реабілітація здійснюєть-
ся курсами від 3-х до 6-ти місяців у групах денного (жителі міста) та цілодобового (жителі області) 

перебування дітей. За потребою реабілітація може бути продовжена або проводитись повторно з 
деякою перервою. 

Протипоказання для влаштування: епілепсія, генералізована форма з частими судомними напа-
дами (більше 5-ти на місяць); патологічні форми поведінки внаслідок психічних захворювань із стій-
кою соціальною дезадаптацією, небезпечні для дитини та оточуючих; глибока розумова відсталість; 
Хронічні соматичні захворювання в тяжкій формі перебігу в стадії декомпенсації (бронхіальна аст-
ма, цукровий діабет, тощо); Туберкульоз (активна фаза).

Комплектування дітьми починається з 01.06.2014 року. Заклад знаходиться за адресою: 49015, м. 
Дніпропетровськ, вул. Тютюнова, 1, тел. (056) 785-73-55. Якщо вас зацікавила дана інформація, звер-
тайтесь за правилами направлення та прийому дітей-інвалідів до КЗ «Центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів» та за додатковою інформацією  до управління соціального захисту населення Дніпро-
петровської райдержадміністрації за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, каб. 9 А, тел.753-91-36. 

Світлана Баранова, провідний спеціаліст.

УваГа цЕнтр Соціальної рЕаБілітації ДітЕй-інваліДів

Відповідно до статті 17 Конституції України захист суве-
ренітету й територіальної цілісності України, забезпечення 
її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього Українського народу. 
Захист  Вітчизни, незалежності та територіальної цілісно-
сті України є конституційним обов’язком громадян Укра-
їни.

Громадяни України чоловічої статі, придатні до проход-
ження військової служби за станом здоров’я й віком, а жі-
ночої статі – також за відповідною фаховою підготовкою, 
повинні виконувати військовий обов’язок згідно із законо-
давством.

Держава забезпечує соціальний захист громадян Украї-
ни, які перебувають на службі у Збройних Силах України 
та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх 
сімей.

Статтею 40 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову 
службу» встановлено, що гарантії 
правового й соціального захисту 
громадян України, які виконують 
конституційний обов’язок щодо 
захисту Вітчизни, забезпечуються 
відповідно до законів України «Про Збройні Сили Украї-
ни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», 
«Про державні гарантії соціального захисту військовос-
лужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з рефор-
муванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» та 
іншими законами.

Відповідно до Закону України «Про мобілізацію та мо-
білізаційну підготовку», мобілізація – це комплекс заходів, 
здійснюваних із метою планомірного переведення націо-
нальної економіки, діяльності органів державної влади, ін-
ших державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій на функціонування в 
умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших 
військових формувань, сил цивільного захисту – на органі-
зацію й штати воєнного часу. Мобілізація може бути загаль-
ною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

Відповідальність за організацію мобілізаційної підго-
товки та стан мобілізаційної готовності органів державної 
влади, інших державних органів, органів місцевого само-
врядування, адміністративно-територіальних одиниць і 
населених пунктів, Збройних Сил України, інших військо-
вих формувань, сил цивільного захисту та підприємств, 
установ і організацій, покладається на відповідних керівни-
ків. Посадові особи, винні в порушенні законів України та 
інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконан-
ня своїх обов’язків щодо мобілізаційної підготовки та мобі-
лізації несуть відповідальність згідно із законом.

Призив на навчальні збори відібраних кандидатів, за ви-
нятком випадків, коли громадянин України виступає до-
бровольцем, здійснюється шляхом направленням повістки 
встановленого зразка із зазначенням дати прибуття до вій-
ськкомату. Якщо кандидат для призову на навчальні збо-
ри є військовозобов’язаним та затверджений і внесений до 
списку військовозобов’язаних, призваних для проходження 
навчальних зборів, то на першому етапі документального 
оформлення надається наказ про звільнення співробітни-
ка від роботи на час проходження навчальних військових 
зборів на підставі повістки районного (міського) військо-
вого комісаріату. Відповідно до статті 119 КЗпП і частини 
11 статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу» за призваними на збори військовозо-
бов’язаними на весь період зборів, включаючи час проїзду 
до місця їх проведення й повернення, зберігається робоче 
місце і середня заробітна плата на підприємстві, установі, 
організації, з якими військовозобов’язаний перебуває у тру-
дових відносинах, незалежно від форми власності робото-

давця. Такі умови та гарантії слід обов’язково 
зазначити у наказі, який видається у такому 
випадку.

Під час таких зборів середня зарплата зберігається та 
виплачується роботодавцем військовозобов’язаного. На 
підставі пункту 2 Постанови КМУ «Про порядок і розмір 
грошового забезпечення та заохочення військовозобов’я-
заних та резервістів» № 1644 від 23.11.2006 та пункту 11 
Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та 
заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затвер-
дженої Наказом Міноборони № 80 від 12.03.2007, такі ви-
трати підлягають компенсації роботодавцю військовими 
комісаріатами. У такому разі, військовозобов’язаному, ви-
кликаному на збори, роботодавець повинен сплатити пов-
ністю всю заробітну плату за відпрацьований час, до дати 
його звільнення від роботи у зв’язку з такими обставинами, 
а також середню зарплату за перші півмісяця зборів. Під 

час перебування військовозобов’язаного на зборах, решта 
заробітної плати виплачується на загальних умовах та в 
терміни, встановлені на підприємстві, установі, організації.

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу 
перебування на зборах здійснюється відповідно до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 
«Про затвердження Порядку обчислення середньої заробіт-
ної плати» зі змінами. 

Підприємства, установи та організації для покриття ви-
трат на виплату середньої заробітної плати військовозо-
бов’язаним, призваним на збори, подають до військового 
комісаріату, у якому перебувають на обліку військовозо-
бов’язані, рахунки, котрі акцептуються першими відділами 
(відділеннями) військових комісаріатів і передаються до 
фінансово-господарчих відділень для оплати. Відповідно 
до абзацу 2 частини 9 статті 29 Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» та статті 21 Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 
керівник підприємства за вимогою військових комісарі-
атів зобов’язаний забезпечити своєчасне прибуття вій-
ськовозобов’язаного до визначеного пункту збору. У разі, 
якщо працівник перебуває у відпустці, згідно пункту 10 
Інструкції № 80 (вище зазначеної), щорічна й додаткова 
відпустки підлягають перенесенню на інший період або 
продовженню у разі призову військовозобов’язаного на 
навчальні збори в цей час.

У кадрових документах, а саме табелі обліку робочого 
часу така відсутність співробітника на роботі відмічається 
як ІН (код 22), тобто «інше» невідпрацьований час, перед-
бачений законодавством (військові збори). Підтверджен-
ням відсутності військовозобов’язаного в участі в зборах 
є військовий квиток, в якому зазначається тривалість збо-
рів, та засвідчується печаткою військової частини, який 
він повинен подати у кадрову службу підприємства.

У разі призову або вступу працівника на військову 
службу, направлення на альтернативну (невійськову) 
службу відповідно до пункту 3 статті 36 Кодексу законів 
про працю України трудовий договір підлягає розірванню. 
Підставою для розірвання трудового договору є повістка 
військового комісаріату про призов або вступ на військову 
службу. Зазначена норма законодавства діє у мирний час.

Вихідна допомога в разі призову або вступу працівни-
ка на військову службу не виплачується, оскільки норма 
щодо виплати вихідної допомоги у розмірі двох міні-
мальних заробітних плат визнана Конституційний судом 
України неконституційною (рішення від 22.05.2008 № 
10-рп/2008), крім випадків, коли виплата такої допомоги 
передбачена колективним договором, який діє не підпри-
ємстві, установі, організації.

Статтею 8 Закону України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців та членів їх сімей» за 
військовослужбовцями строкової служби, які до призову 
працювали на підприємствах, в установах і організаціях, 
незалежно від форм власності й господарювання, зберіга-
ється при звільненні з військової служби право на працев-
лаштування їх у тримісячний строк на те ж підприємство, 
в установу чи організацію або їх правонаступники на по-
саду, не нижчу за ту, яку вони займали до призову на вій-
ськову службу. Вони користуються за інших рівних умов 
переважним правом на залишення на роботі при скоро-
ченні чисельності або штату працівників у зв’язку зі змі-
нами в організації виробництва і праці протягом двох ро-
ків з дня звільнення з військової служби. Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення проведення мобілізації» (вступив в 
дію з 01.04.2014 р.) внесені зміни до Законів України «Про 

військовий обов’язок і військо-
ву службу», «Про мобілізацій-
ну підготовку та мобілізацію», 
«Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та 
членів їх сімей».

Відповідно до статті 2 Закону 
України «Про військовий обов’я-

зок й військову службу» окремим видом служби є військо-
ва служба за призовом під час мобілізації, на особливий 
період. Виконання військового обов’язку і особливий пе-
ріод здійснюється з особливостями, визначеними цим за-
коном та іншими нормативно-правовими актами.

Початком проходження військової служби вважається 
день відправлення у військову частину з районного (місь-
кого) військового комісаріату – для громадян, призваних 
на строкову військову службу, громадян, призваних на 
військову службу під час мобілізації, на особливий період 
або день зарахування до списків особового складу вій-
ськової частини (військового навчального закладу, уста-
нови тощо) – для громадян, прийнятих за контрактом, у 
тому числі військовозобов’язаних, які проходять збори, та 
резервістів під час мобілізації.

Закінченням проходження військової служби вважаєть-
ся день виключення військовослужбовця зі списків особо-
вого складу військової частини (військового навчального 
закладу, установи тощо) у порядку, встановленому поло-
женнями про проходження військової служби громадяна-
ми України.

За громадянами України, які проходять військову служ-
бу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але 
не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), 
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, 
незалежно від підпорядкування та форм власності.

Додатково повідомляю, що відповідно до статті 2 Закону 
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із вій-
ськової служби, та деяких інших осіб» пенсіонерам із чис-
ла військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за 
цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, 
інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань та Державної спеціальної служби транспорту, 
на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, орга-
нів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та 
Державної кримінально-виконавчої служби України випла-
та пенсій на час такої служби не припиняється.

Шановні керівники підприємств, установ та органі-
зацій, звертаю вашу увагу! Громадяни, які призвані на 
військову службу за призовом під час мобілізації, не мо-
жуть бути звільнені з місця постійної роботи. Вони увіль-
няються від роботи (звільняються від виконання посадових 
обов’язків) відповідно до статті 119 КЗпП України. При 
цьому за ними зберігається середній заробіток на період до 
одного року.

любов БУт, начальник управління соціального за-
хисту населення райдержадміністрації.

УПравліннЯ СоціальноГо захиСтУ наСЕлЕннЯ  інформУє

Соціальний захиСт ГромаДЯн 
ПіД чаС моБілізації в УКраїні

Центр допомоги біженЦям

У Волоській середній школі 
відкрито центр допомоги пе-
реселенцям зі сходу країни, де 
ведуться бойові дії. Волонтери 
та адміністрація закладу приго-
тували приміщення для людей, 

які змушені покинути свої до-
мівки, в надії знайти безпечний 
притулок. Невеличке примі-
щення сільської школи очікує 
прийняти до 300-350 біженців. 

Людей із Слов’янська та Краматорська вивозять через «зелений коридор», дістаються 
вони Дніпропетровської області через Харківщину. На сьогоднішній день 90 осіб жи-
вуть у сільській школі, з них 45 дітей, наймолодшому 2 місяці. У приміщенні все при-
стосоване й готово для життя: є їдальня, в якій готують шкільні кухарі, спальні, для 
цього завезли спеціальні розкладачки з матрацами. На березі річки для дітей створили 
ігровий майданчик, найбільшу стіну будівлі пофарбували у біле – тепер це екран, на 
якому демонструють фільми, лише комедії. З’явилися тут медичний пункт і навіть 
пральня. Ідея організувати центр належить священнику Андрію Пінчуку, настоятелю 
храму Архистратига Михаїла, його підтримали районна й місцева влада. 

Допомогу постраждалим зі сходу надав Віктор Бутківський, народний депутат 
України. До центру допомоги переселенцям Віктор Володимирович завіз електрооб-
ладнання, промислову піч, продукти харчування та медикаменти.

«Я не з чуток знаю, які страждання приносить мирним жителям війна. Люди, 
які вимушено покинули свої будинки й майно через бойові дії в Донецькій області, 
з ініціативи благодійного фонду та за підтримки місцевої влади, отримали мож-
ливість тимчасового проживання в с. Волоському. Це мій виборчий округ. Тут жи-
вуть добрі й чуйні люди. Мої помічники, друзі: серед них керівники підприємств, 
громадських організацій, лікарі, вчителі, соціальні працівники, психологи, колеги 

по роботі в МНС – ми всі, як і 
завжди, намагаємося допомогти 
постраждалим» – розповів нар-

деп. До речі, син Віктора Володи-
мировича, суворівець, старший 
лейтенант Олександр Бутківський, 
теж призваний для проходження 
служби в рядах Національної гвар-
дії України. 

У центрі допомоги біженцям  зра-
діють будь-якій допомозі – одягу, 
їжі, дитячим іграшкам. Тут готові 
працювати цілодобово. Дуже по-
трібні волонтери, а також ті, хто 
може забезпечити переселенців 
якимось житлом. Люди до сліз вдяч-
ні за такий прийом та сподіваються, 
що колись все ж таки повернуться 
до звичайного життя.  

(вл. інф.)

нЕ залиШимоСь оСторонь
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Дніпропетровською районною 
виконавчою дирекцією Дніпропе-
тровського обласного відділення 
Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності 
(далі – Дніпропетровська РВД), як 
пріоритетний напрямок діяльності, 
розпочата  організаційна робота по 

забезпеченню оздоровлення влітку поточного року дітей шкільного віку 
(від 6-ти до 18-ти років) за кошти Фонду.

Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності від 20.12.2013 року №60 «Про затвердження гра-
ничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслугову-
вання дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення на 2014 
рік», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 
року за номером 51/24828 затверджено на 2014 рік у дитячих закладах 
оздоровлення (далі – ДЗО) за рахунок коштів Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності такі граничні норми витрат на 
часткове фінансування з розрахунку в середньому на оздоровчу зміну: 
харчування дітей – не більше 40 гривень на один людино-день; лікуван-
ня та культурне обслуговування дітей – не більше 3 гривень на один 
людино-день.

Таким чином, при частковому фінансуванні оздоровлення дітей у дитя-
чих закладах оздоровлення з тривалістю оздоровчої зміни 21 день доплата 
за рахунок коштів Фонду в 2014 році становитиме 903 гривні.

Також повідомляємо, що Постановою правління Дніпропетровського 
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності від 06.05.2014 року № 08 затверджено Перелік ДЗО, з яки-
ми співпрацюватиме Дніпропетровське обласне відділення ФСС із ТВП у 
2014 році. Також страхувальники мають можливість придбавати путівки до 
ДЗО, які включені в Переліки інших обласних відділень. 

Ознайомитися з переліками дитячих закладів оздоровлення та  отримати 
вичерпні роз’яснення з питань організації дитячого оздоровлення в поточно-
му році страхувальники Дніпропетровської РВД можуть безпосередньо в ди-
рекції, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, 
кімната 207, або за телефонами: 725-49-47, 35-49-18.

лілія СоКолова, директор Дніпропетровської районної виконавчої 
дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціально-
го страхування з тимчасової  втрати працездатності.

В управлінні Пенсійного фон-
ду України в Дніпропетровсько-
му районі Дніпропетровської 
області станом на 01.06.2014 
року значиться 15 боржників 
(зі сплати страхових внесків та 
відшкодуванню пільгових пен-
сій), загальна сума боргу разом 
із підприємствами-банкрутами 
складає 436,12 тис. грн (сума 
боргу без підприємств – банкру-
тів складає 93,44 тис. грн).

До Дніпропетровського ок-
ружного адміністративного 
суду станом на 01.06.2014 пода-
но 41 позовну заяву на  загальну 
суму 337,04 тис. грн про стяг-
нення заборгованості по стра-
ховим внескам, єдиному внеску, 
штрафним санкціям, пені та не-
відшкодованим пільговим пен-
сіям.

Станом на 01.06.2014 на при-
мусовому виконанні в органах 
державної виконавчої служби 
знаходяться: 19 виконавчих 
листів за рішеннями суду про 
стягнення коштів на користь 
ПФУ на загальну суму 242,1 тис. 
грн; 36 вимог про сплату боргу 
на загальну суму 82,5 тис.грн; 2 
постанови у справах про адмі-
ністративні правопорушення на 
суму 7,7 тис.грн.

Надійшло коштів від заходів 
ДВС в 2014 році по виконавчим 

листам на суму 44,9 тис. грн, по 
вимогам – на суму 28,6 тис. грн, 
а всього на суму 73,5 тис. грн.

Із початку 2014 року управ-
лінням у відділах ДВС Дніпро-
петровського РУЮ проведено 
ознайомлення з 37 матеріалами 
виконавчого провадження (в т.ч. 
по зведеним) на загальну суму 
325,8 тис. грн по виконавчим 
документам на користь управ-
ління.

13.02.2014 та 29.05.2014 про-
ведено спільну нараду управ-
ління Пенсійного фонду в 
Дніпропетровському районі 
Дніпропетровської області та 
відділу державної виконавчої 
служби Дніпропетровського 
районного управління юстиції 
з питань вжиття заходів щодо 
стягнення заборгованості на 
користь управління ПФУ в 
Дніпропетровському районі 
Дніпропетровської області з 
боржників, виконавчі доку-
менти про стягнення заборго-
ваності з яких перебувають на 
примусовому виконанні у від-
ділі ДВС Дніпропетровсько-
го РУЮ. Підготовлені акти 
звірення та проведені акти 
звірення щодо виконавчих до-
кументів за рішеннями про 
стягнення коштів на користь 
держави  в інтересах управлін-

ня ПФУ в Дніпропетровсько-
му районі Дніпропетровської 
області за перший квартал 2014 
року з відповідними відділами 
Державної виконавчої служби.

Представниками управлін-
ня Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровському районі 
Дніпропетровської області ра-
зом із представниками відділу 
державної виконавчої служби 
здійснено спільні виїзди до 11 
боржників – юридичних та фі-
зичних осіб підприємців, що 
зареєстровані в сел.Кіровському 
та с. Горянівське, а саме до ТОВ 
Леком-Агро, ФОП Джус А.І., 
ФОП Дишук С.М., ФОП Доро-
шенко В.А., ФОП Коляда А.Ю., 
ФОП Крупчинський  В.А., ФОП 
Рубан В.С., ФОП Сердюк В.Г., 
ФОП Мінчун С.Г., ФОП Фещук 
О.О., ФОП Шашко С.В.

За результатами виїзду 1 
боржник ФОП Коляда А.Ю. по-
гасила заборгованість у повном 
у обсязі на суму 4572,42 грн та 
частково погашена заборгова-
ність ФОП Дишуком С.М. у сумі 
659,42 грн. 

Юлія СЕмЕнКіна, 
в.о.начальника юридичого від-
ділу управління Пенсійного 
фонду України в Дніпропе-
тровському районі Дніпропе-
тровської області.

ПЕнСійний фонД інформУє рЕзУльтати СПільної роБоти 
ЩоДо СтЯГнЕннЯ заБорГованоСті

ДніПроПЕтровСьКа рвД звітУє

озДоровлЕннЯ ДітЕй заСтрахо-
ваних оСіБ У ДитЯчих заКла-
Дах озДоровлЕннЯ за рахУноК 
КоШтів фонДУ СоціальноГо 
СтрахУваннЯ з тимчаСової 
втрати ПрацЕзДатноСті

На виконання Закону України «Про ідентифікацію та 
реєстрацію тварин» від 4 червня 2009 року № 1445-VI (із 
змінами та доповненнями) з метою покращення стану іден-
тифікації та реєстрації тварин, повідомляємо, що дія Зако-
ну розповсюджується на юридичних і фізичних осіб, що за-
ймаються розведенням і утриманням тварин, здійснюють 
їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного 
запліднення і організовують виставки тварин. Дія Закону 
не розповсюджується на фізичних осіб, що займаються 
розведенням тварин і їх утриманням для власного спожи-

вання продуктів харчування тваринного 
походження. При цьому забороняється 
реалізація і закупівля продуктів тварин-
ного походження, отриманих від тварин 
не ідентифікованих і не зареєстрованих 

відповідно до цього Закону.
Статтею 5 Закону передбачено порядок ідентифікації та 

реєстрації тварин, а саме: 1) юридичні та фізичні особи, що 
провадять діяльність із розведення та утримання тварин, 
зобов’язані: подавати для реєстрації дані про ідентифіко-
ваних тварин, господарства їх розведення та утримання, 
переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин; 
самостійно ідентифікувати тварин та вести їх облік; здійс-
нювати переміщення з ідентифікаційними документами, 

проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та 
зареєстрованих тварин; 2) юридичні та фізичні особи, що 
провадять діяльність із забою та утилізації тварин, зобов’я-
зані: подавати для реєстрації дані про забій, утилізацію 
тварин, господарства, що здійснюють такий забій та утилі-
зацію, вести облік забитих, утилізованих тварин, проводи-
ти забій та утилізацію лише ідентифікованих та зареєстро-
ваних тварин; 3) юридичні та фізичні особи, що провадять 
діяльність з продажу тварин,надання послуг зі штучного 
осіменіння та організовують виставки тварин, зобов’язані: 
подавати для реєстрації дані про господарства, що займа-
ються продажем тварин, наданням послуг зі штучного 
осіменіння  та організацією виставок тварин.

наталія малина, в. о. начальника управління.

Днями в.о. начальника Дніпропетровської 
ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській 
області Руслан Царук під час зустрічі з 
представниками ЗМІ відповів на запитання 
стосовно бюджетного відшкодування ПДВ, 
зокрема, за облігаціями внутрішньої держав-
ної позики.

- руслане михайловичу, розкажіть, на 
яких платників розповсюджується норма 
щодо отримання відшкодування ПДв за до-
помогою облігацій внутрішньої державної 
позики?

- Правом на отримання відшкодування ПДВ 
шляхом оформлення облігацій внутрішньої 
державної позики можуть скористатись платни-
ки, у яких суми податку до відшкодування були 
задекларовані до 1 січня 2014 р., не відшкодова-
ні на дату набрання чинності Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2014 рік» і 
підтверджені за результатами перевірок.

Зміни в Закон України «Про Державний бю-
джет України на 2014 рік» щодо оформлення 
облігацій внутрішньої державної позики були 
внесені Законом України від 27 березня 2014 
року № 1165-VII «Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 
2014 рік»», який набув чинності 3 квітня 2014 
року.

На даний час відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 21 травня 2014 

року № 139 «Про випуск облі-
гацій внутрішньої державної 
позики для відшкодування сум 

податку на додану вартість» в територіальних 
органах Міндоходів проходить інвентариза-
ція платників ПДВ, у яких наявні відповідні 
суми податку.

Потім на підставі заяв платників про оформ-

лення відшкодування вказаними облігаціями 
будуть складені реєстри проведеної інвента-
ризації з метою визначення обсягу випуску 
облігацій.

Отже, платникам ПДВ, які відповідають ви-
щезазначеним вимогам та бажають отримати 
відшкодування ПДВ за допомогою облігацій 
внутрішньої державної позики, необхідно по-
дати заяву до податкової інспекції за місцем 
своєї реєстрації. Форма заяви наведена в додат-
ку 1 Постанови № 139.

- Яке існує законодавче підгрунття для бю-
джетного відшкодування ПДв за допомогою 
облігацій державної внутрішньої позики?

- Законом України «Про внесення змін до За-
кону України «Про Державний бюджет Украї-
ни на 2014 рік» від 27.03.2014 р. №1165-VII було 
внесено зміни в Закон України «Про Держав-

ний бюджет України на 2014 рік» та доповнено 
Податковий кодекс України пунктом 23 до під-
розділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення».

На даний час бюджетне відшкодування ПДВ 
за допомогою облігацій державної внутрішньої 
позики проводиться відповідно до пункту 23 
підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу.

На виконання цієї законодавчої норми з 27 

травня 2014 року набула чинності постанова 
Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 
року № 139 «Про випуск облігацій внутрішньої 
державної позики для відшкодування сум по-
датку на додану вартість», якою затверджено 
Основні умови випуску облігацій внутрішньої 
державної позики для відшкодування сум по-
датку на додану вартість та Порядок випуску, 
обігу, погашення облігацій внутрішньої дер-
жавної позики для відшкодування сум податку 
на додану вартість.

- хто не має права на оформлення обліга-
цій внутрішньої державної позики для від-
шкодування ПДв?

- Позбавлені права на оформлення облігацій 
внутрішньої державної позики для відшкоду-
вання ПДВ платники податку, стосовно яких 
здійснюється кримінальне провадження за 

ухилення від сплати податку. Оформлення 
таким платникам відшкодування сум податку 
облігаціями не здійснюється до остаточного 
вирішення справи по суті.

- Поясніть умови обігу облігацій внутріш-
ньої державної позики для відшкодування 
сум податку на додану вартість?

- Облігації внутрішньої державної позики 
для відшкодування сум податку на додану 
вартість є середньостроковими державними 
облігаціями (далі - облігації). Номінальна 
вартість облігації становить 1000 гривень. 
Строк обігу облігацій – п’ять років. Облігації 
мають купони. Купонний період становить 

шість місяців.
Ставка дохідності за облігаціями встанов-

люється на рівні облікової ставки Національно-
го банку на дату набрання чинності Основних 
умов, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 21 травня 2014 року № 139 
«Про випуск облігацій внутрішньої державної 
позики для відшкодування сум податку на до-
дану вартість» (27 травня 2014 року).

Облігації випускатимуться у бездокумен-
тарній формі у вигляді записів на рахунках у 
цінних паперах у Національному банку. Кож-
ний випуск облігацій оформлятиметься гло-
бальним сертифікатом. Глобальний сертифікат 
зберігатиметься у Національному банку.

- Дякуємо, руслане михайловичу, за ко-
рисну інформацію.

Дніпропетровська оДПі.

УПравліннЯ аГроПромиСловоГо розвитКУ інформУє

іДЕнтифіКаціЯ та рЕєСтраціЯ тварин

мініСтЕрСтво ДохоДів і зБорів ПовіДомлЯє

моЖливоСті отриманнЯ віДШКоДУваннЯ ПДв
за оБліГаціЯми внУтріШньої ДЕрЖавної ПозиКи

вШановУємо Славних вЕтЕранів 22 червня, що закарбувався на 
сторінках історії як день початку 

Великої Вітчизняної війни, ми вкотре відзначатимемо День Скорботи 
й вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Цей день нагадує нам 
про всіх загиблих, закатованих у фашистській неволі, тих, хто помер у 
тилу від голоду та поневірянь. Щороку ми вшановуємо славних вете-
ранів, які здобули таку довгоочікувану Перемогу. Вічна пам’ять поле-
глим, вічна слава живим!

І сьогодні я хочу думкою поринути в ті страшні роки, щоб зрозумі-
ти, як у тому пеклі виживало мирне населення й те покоління, яке за-
раз називається «діти війни». Вони ще серед нас. Вдивімося їм у очі. 
Вони дуже скупо розповідають про своє дитинство, бо його у них не 
було, бо навіть подумки повертатися туди – понадсили.

Я хочу сьогодні розповісти  про односельчанина, якому на початку 
Великої Вітчизняноі війни тільки-тільки виповнилося 9 років – Гри-
горія Савича Гунька.

Село наше називається Партизанське, саме ця назва стала причи-
ною того що при відступі воно було спалене вщент. Залишився неуш-
кодженим тільки один колодязь, із якого можливо було брати воду.

Люди під час окупації тяжко працювали на ланах, а під час есесів-
ських набігів ховалися в плавнях, за селом. Отак і стояли по пояс у 
воді, тримаючи діток на руках. Саме отакі 9-ти річні хлопчаки ста-
ли опорою своїм мамам, чоловіки яких воювали на фронтах. Ці діти 
дуже рано стали дорослими, винесли на своїх плечах усі страждання 
воєнних літ, холод, голод, тяжку працю. 

Батько Григорія Савича загинув під Берліном, маму ледь не забрали до Німеч-

чини. Григорій дуже рано став працювати. Потім служив в армії, в Румунії, за 
добру службу був нагороджений Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ. Після демо-

білізації вирішив пов’язати своє життя з автомобілями – дуже вже 
полюбляв техніку. В 1955 році прийшов на роботу до автобази №1 
автослюсарем. Зразу відчув, як не вистачає йому знань, адже під 
час війни було не до навчання. Пішов  вчитися до вечірньої школи, 
потім в автодорожній технікум, потім до інституту без відриву від 
виробництва.

Працелюбний, відповідальний, з добрим відношенням до людей, 
хоч і не намагався зробити кар’єру, але став директором автобази. 
З цієї посади й пішов на відпочинок, пропрацювавши 68 років! За 
чесну працю нагороджений багатьма нагородами, а саме медаллю 
«За трудовую доблесть», орденом «За мужество». Нещодавно брав 
участь у з’їзді трударів Дніпропетровщини – людей, яких називали 
учасниками трудового фронту. 

Зараз Григорій Савич скромно проживає в рідному Партизансько-
му, господарює на своєму охайному подвір’ї. Бере активну участь у 
ветеранському русі. Саме йому видане посвідчення №1 Ленінської 
районної організації ветеранів. А на своїй рідній автобазі №1 він 
очолює раду ветеранів війни і праці.

Ось такі мужні герої, наші земляки, відбудовували країну після 
воєнного смерчу. Вклонімося ж їм низенько за їх мужність та відва-
гу, адже вижити в тих воєнних нелюдських умовах – це вже подвиг! 
Саме в нинішніх умовах неоголошеної війни нам це до болі стає 
зрозуміло... Шануймо ж їх, поки вони ще з нами.

тетяна ГУрКо, завідуюча сільської бібліотеки, с. Партизанське. 

Дитинство, 
обпалене 
війною
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Вшануванню пам’яті геніально-
го митця та патріота були присвя-
чені заходи у Кіровській СЗШ-2, 
організовані та проведені вчите-
лями української мови та літера-
тури  Галиною Загребою та Вірою 
Усачовою.

Почалося свят-
кування 200-річ-
чя Т.Г. Шевченка з 
урочистої лінійки, 
на якій виступили 
учні та вчителі з по-
відомленнями про 
життя митця, його 
творчість. Були ви-
пущені тематичні 
газети. Найкращі з 
них оформили учні 
старших класів: Во-
лодимир Портний 
(11 клас), Вікторія 
та  Валерія Щогли (9 клас), Анна 
Бондаренко (8 клас). Молодші 
школярі із задоволенням малю-
вали ілюстрації до віршів Т. Шев-
ченка, виставка яких пройшла 
у вестибюлі школи. Переможці 
– Вікторія Яковенко, Єлизавета 
Портна, Владислав Мосний.

Старшокласники відвідали му-
зично-драматичний театр ім. Т.Г. 
Шевченка й переглянули виста-
ву-концерт «Бал» у постановці на-
родної артистки України Л. Куш-
кової. Жваво обговорювали діти 
гру акторів, високий рівень поста-
новки, захоплено відгукувались 

про майстерне читання віршів та 
поем, виконання пісень солістами 
і хором театру.

Традиційно у весняні дні про-
йшов у школі конкурс читців 
поезії Т.Г. Шевченка. Учні напо-

легливо та заздалегідь готува-
лися до Шевченківських читань. 
Цього року конкурс дещо змінив 
формат: доповнився виступами 
шкільного ансамблю «Трембі-
та» (7 клас), сольним номером 
Наталії Шатило (11 клас) під ке-
рівництвом вчителя музичного 
мистецтва Катерини Татевосянц. 
Учні 5 класу виконали пісні на 
слова Т. Шевченка. Запам’ятався 
виступ бандуристки Юлії Лав-
рюк (10 клас). Переможцем кон-
курсу вдруге стала учениця 8 
класу Анастасія Скупенко, яка 
захоплюється поезією Тараса 

Шевченка. Вона прочитала поему 
«Лілея». Друге місце посіли уче-
ниці 9 класу Валерія та Вікторія 
Щогли, третє місце виборола уче-
ниця 11 класу Поліна Баршацька. 
Цей захід прикрашала виставка 

«Шевченко – вічний 
як народ», створена 
бібліотекарем школи 
Валентиною Синяв-
ською. Також відбу-
лися вікторини, кон-
курси знавців життя 
й творчості митця. 
Переможцями яких 
стали Валерій Пар-
хоменко (7 клас), Ві-
кторія Шамко (7 клас) 
Альона Щогла (9клас), 
Сергій Синявський (9 
клас), Юлія Лаврюк 
(10 клас). Учні 9 кла-

су, разом з учителем Вірою Уса-
човою, створили й презентували 
проект «Слово Шевченка живе у 
віках». У 5 класі чудово пройшов 
відкритий урок позакласного чи-
тання на тему: «Учітеся, читай-
те…», який провела учитель Га-
лина Загреба.

Дорога до Шевченка бере свій 
початок у дитинстві й юності. 
Нею ми йдемо. І на цьому шляху 
зроблено ще один крок…

віра УСачова,  
вчитель української мови 
та літератури Кіровської 
СЗШ-2. 

Щороку в перший день літа відзначається Між-
народний день захисту дітей – прекрасне свято ра-
дості та надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити 
здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб 
вони росли здоровими та радісними, прославляли 
свої родини й рідний край. Зауважимо, що це одне 
з найстаріших міжнародних свят. 

Свято відкривали вихованці дитячого садку 
«Чарівна казка», які з перших ноток пісні пере-
несли присутніх у чарівну країну «Дитинство». 
Виступаючі були яскравими зірочками заходу й 
подарували надзвичайно емоційні виступи, де-
монструючи справжній артистизм. Випускнички 
дитячого садка в українському вбранні показали  
танцювальну композицію «Черевички», під час 
якої хотілося разом із ними пуститись у танок. 
Дуже вражаючим був танок дівчат із віночками, 
які акцентували увагу на неперевершену дівочу 
вроду й важливість збереження обрядів і звичаїв 
українського народу, що є дуже важливим у такий 
скрутний час для країни. 

Святковий захід охопив дітей різного віку. На-
віть найменші дітки, які не вміють ходити, взя-
ли участь у конкурсі «Найспритніший повзун» і 
змагалися на швидкість. Дошкільнята й молодші 
школярі змагалися в конкурсі «Спритний стри-
бун», де вони стрибали на м’ячах у парах. Інші 
могли перевірити свою спортивну підготовку в 
«Перегонах велосипедистів», де відзначали найш-

видких водіїв. Для дорослих проходили віктори-
ни та конкурси, в яких нагородили цінними при-
зами найрозумніших та найкмітливіших. 

Дуже веселим і креативним був конкурс на кра-
щий візочок, в якому брали участь молоді матусі, 
які прикрашали візочки своїх дітлахів. Зірковим 
став тематичний візочок, перетворений на каре-
ту швидкої допомоги, в якому сидів справжній 
лікар із лікарняними інструментами. Концертна 
програма видалася насиченою веселими піснями 
у виконанні Варі Мєшкової, Влади Панасюк, Маї 
Панасюк та інш.

День захисту дітей – це не тільки веселе свя-
то для малечі, а й нагадування суспільству про 
необхідність захищати права найменших своїх 
громадян, щоб усі вони росли щасливими, вчи-
лися, займалися улюбленою справою та в май-
бутньому стали хорошими батьками й громадя-
нами своєї країни. Об’єднавши зусилля, ми зро-
бимо все, щоб захистити дітей від розчарувань і 
зневіри. Адже саме від нас, дорослих, залежить 
те, як складеться доля кожної маленької людини, 
а відтак, і нового покоління.

Світлана КовалЕнКо, 
завідуюча ДНЗ «Чарівна казка».

дітям потрібен мир

Срібним передзвоном прокотилася Дніпропетровщиною хвиля 
святкувань Останнього дзвоника. Завітав дзвінкоголосий яскравий 
день і до Баглійської школи. Урочиста лінійка розпочалася патріо-
тичним танцем-флешмобом «Україна – понад усе».

Майоріли синьо-жовті прапори, підносились у небо жовті та бла-

китні кульки, діти та дорослі зі сльозами на очах співали тепер уже 
такий дорогий і зрозумілий усім Гімн України.

На свято завітали почесні гості: Едуард Підлубний, голова Дні-
пропетровської райдержадміністрації, який привітав учнів, батьків 
та вчителів зі святом, побажав витримки та терпіння в цей склад-
ний для країни час; Юрій Світличний, Степовий сільський голова, 
який подякував Баглійській СЗШ за активну участь у розвитку та 
діяльності Степової територіальної громади; Анатолій Гречина, депутат район-
ної ради, директор ТОВ «Ранет»; Микола Дідушок, голова фермерського госпо-
дарства «Промінь».

Директор школи Надія Світлична зачитала 
слова привітання від голови Дніпропетров-
ської облдержадміністрації Ігоря Коломой-
ського, які були сприйняті слухачами зі щи-
рою вірою й сподіваннями на мир та процві-
тання нашої держави.

Хотілося б відзначити Анатолія Гречину, 
без якого не проходить жодне свято у шко-
лі: Перший і Останній дзвоник, Новий рік, 
День учителя, 8 березня, випускний бал... 
Щедрий і дбайливий господар, Анатолій 
Станіславович, завжди матеріально підтри-
мує Баглійську СШ, на кожне зі свят не жал-
кує коштів навіть у найтяжчі для сільського 
господарства роки.

Баглійська СЗШ вдячна всім, хто дбає про 
неї, чекає на нових учнів і прагне виховувати справжніх патріотів своєї Батьківщини.  

Світлана СтЕПУра, 
вчитель української мови та літератури Баглійської СШ.

віДлУннЯ СвЯта

печальні нотки останнього дзвоника

ДЕнь захиСтУ ДітЕй

СвЯтКовий захіД

Дорога До Шевченка

З початку червня на базі Підгородненської СЗШ-4 
працював пришкільний оздоровчий табір «Веселка». 
Звичне шкільне подвір’я перетворилося на багато-
функціональний гральний майданчик. 

Саме в нашому закладі досвідчені педагоги, ор-
ганізатори дозвілля створили для дітей змістовний, 
приємний та цікавий відпочинок. Дітлахи мали мож-
ливість відпочити після напруженого навчального 
року, набратися сил та зміцнити своє здоров’я, дізна-
тися щось нове, перевірити свої здібності. 

Велика увага приділялася роз’ясненню та форму-
ванню здорового способу життя. З великим задово-
ленням учні брали участь у спортивних змаганнях, 
екскурсіях, походах. Більшість заходів проходили 
на свіжому повітрі. Все це сприяло зміцненню здо-
ров’я, загартовуванню й підвищенню працездатно-
сті кожного учасника табору. Безумовно, важливий 
чинник зміцнення здоров’я – гарний настрій, пози-
тивні емоції. 

Мета нашого педагогічного колективу – створити 
всі необхідні умови для того, щоб надовго збереглося 
у пам’яті дітей веселе, запашне літо. Діти дуже швид-

ко звикли до розпорядку із задоволенням проводили 
свій вільний час. 

Вже протягом всього відпочинку для дітей були ор-
ганізовані такі тематичні дні: День знайомств,  День 
інопланетянина, День дружби народів, День безпеки 
життєдіяльності День України. Щодня діти з запа-
лом та ентузіазмом готувалися до змагань: співали, 
танцювали, розігрували сценки. Адже, не дивлячись 
на перебування у таких до дрібниць знайомих стінах 
школи, розваг тут було вдосталь. Веселі усмішки, за-
доволені обличчя дітей, дзвінкий сміх свідчили про 
те, що відпочинок  проходив на славу.

Ми вдячні всім хто допоміг в організації змістов-
ного дозвілля. Особлива подяка В’ячеславові Біла-
шенку – начальнику Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та заходів цивільного захи-
сту в Дніпропетровському районі, начальнику ДАІ в 
Дніпропетровській області підполковнику  Євгенію 
Максютенку, інспектору ДАІ майору Вадимові Воло-
шину за допомогу в організації Дня безпеки життєді-
яльності, цікаву розповідь та приємні враження.

марія нємцЕва, 
начальник оздоровчого табору «Веселка» на базі 
Підгородненської СЗШ-4.

озДоровчий таБір «вЕСЕлКа»

День безпеки життєДіяльності
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Умови прийому: прийом до техні-
куму осіб з обмеженими фізичними 
можливостями (інваліди І-ІІІ груп 
та інваліди з дитинства) та вступни-
ків за кошти фізичних та юридичних 
осіб, які вступають на основі базової 
загальної середньої освіти (9 класів) 
проводиться на І курс на конкурсній 
основі за результатами наступних 
вступних випробувань. 

на спеціальність «Бухгалтер-
ський облік» – на спеціальність 
«Соціальна робота»: Українська 
мова – диктант; Українська мова –
диктант; математика – усно, історія 
України – усно.

Категорії осіб з обмеженими фі-
зичними можливостями (інваліди І 
та ІІ груп, діти-інваліди), які всту-
пають до технікуму на основі повної 
загальної середньої освіти на спеці-
альності «Бухгалтерський облік» та 
«Економіка підприємства» беруть 
участь у конкурсі щодо зарахуван-
ня на навчання на власний вибір – з 
кількістю балів сертифікатів Укра-
їнського центру оцінювання якості 
освіти з української мови і літерату-
ри та математики, виданими у 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ро-
ках або з кількістю балів вступних 
випробувань із зазначених предметів 
за 100-бальною шкалою оцінювання 
від 100 до 200 балів.

Для конкурсного відбору вступни-
ків на основі повної загальної серед-
ньої освіти з числа інвалідів ІІІ групи 
і осіб, які вступають до технікуму за 
кошти юридичних та фізичних осіб, 
приймальною комісією навчального 
закладу зараховуються результати 
зовнішнього незалежного оцінюван-
ня навчальних досягнень підтвер-
джені сертифікатами Українського 
центру оцінювання якості освіти, ви-
даними у 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 роках з української мови 
і літератури та математики. Вступ-
ник допускається до участі в кон-
курсному відборі для зарахування 
на навчання, якщо кількість балів із 
загальноосвітніх предметів складає 
не нижче 124.

На всі спеціальності ведеться при-
йом абітурієнтів без фізичних вад на 
контрактній основі. Вартість навчан-
ня  4500 грн. на рік.

До вСтУПУ в тЕхніКУм По-
ДаЮтьСЯ: заява; документ дер-
жавного зразка про освіту, за осо-
бистим вибором оригінал або його 
завірена ксерокопія (ксерокопія заві-
ряється за оригіналом в технікумі); 
медична довідка (Форма № 086-о), 
(оригінал або завірена копія), карта 
профілактичних щеплень (Форма № 
63);направлення на навчання місько-
го (районного) управління праці та 
соціального захисту населення, пого-
джене з міським (районним) центром 
зайнятості населення; 6 кольорових 
фотокарток розміром 3х4 см.;виписка 
з трудової книжки, завірена керівни-
ком підприємства для осіб, що мають 
стаж роботи; пенсійна книжка і до-
відка МСЕК (Форма № 4 або 4-а про 
групи інвалідності) з діагнозом хво-
роби і висновком про те, що навчання 
та робота з  обраної спеціальності не 
протипоказані; (Примітка: Інваліди з 
дитинства до 18-літнього віку повин-
ні пред’явити свідоцтво на одержан-
ня щомісячної допомоги від органів 
соціального захисту або пенсійне сві-
доцтво та медичне заключення на ди-
тину – інваліда з дитинства у віці до 
18 років);  довідка про склад сім’ї та 
документи,  що дають право на піль-
ги; особисто пред’являється паспорт 
(свідоцтво про народження осіб, які 
не мають паспорта), військовий кви-
ток (посвідчення про приписку до  
призовної дільниці), оригінал доку-
мента про освіту (при поданні його 
копії), оригінал медичної довідки за 
формою 086-У (при поданні її копії);

Прийом заЯв, вСтУПні ви-
ПроБУваннЯ, зарахУваннЯ: 
заЯви ПриймаЮтьСЯ: від 
вступників які вступають на основі 
базової загальної середньої освіти 
– з 1 липня по 19 липня, від інвалі-
дів І-ІІ груп та інвалідів з дитинства 
які вступають на основі повної за-
гальної середньої освіти – з 1 липня 
по 19 липня, від осіб які вступають 
на основі повної загальної середньої 
освіти з числа інвалідів ІІІ групи та 
тих які не є інвалідами – з 1 липня по 
31 липня. Вступні екзамени з 21 по 31 
липня, зарахування –12 серпня.

Зараховані на навчання до техні-
куму (інваліди І-ІІІ груп та інваліди 
з дитинства) забезпечуються стипен-

дією та знаходяться на державному 
утриманні (безкоштовне чотирьохра-
зове харчування, проживання в гур-
тожитку, безкоштовне оздоровлення в 
літній період в лікувально-оздоровчо-
му центрі). Студентам технікуму пен-
сії виплачуються в повному обсязі.

Кам’янець-Подільський плано-
во-економічний технікум-інтернат 
є одним із  небагатьох освітянських  
закладів, де здобувають  освіту  най-
незахищені   члени суспільства – ді-
ти-інваліди. 

В ньому навчається близько 200 
молодих людей-інвалідів,  серед яких 
є сироти,  напівсироти, члени  сімей, 
що постраждали від аварії на ЧАЕС, 
соціально-незахищених родин, які 
потребують підтримки та соціально-
го захисту.

Для вирішення  основних завдань 
підготовки конкурентноспроможних 
спеціалістів  у навчальному закладі  
створено потужну матеріально-тех-
нічну базу:  сучасно обладнані  на-
вчальні кабінети, інформаційний 
центр, бібліотеку з читальними за-
лами і філією у гуртожитку,  два ка-
бінети автоматизованого робочого 
місця спеціаліста. 

Оздоровчо-реабілітаційна база 
включає басейн, зал для ігрових ви-
дів спорту, зал лікувальної фізкуль-
тури, оснащений спеціалізованими 
тренажерами, медичний пункт, у 
структурі якого фізіотерапевтичний, 
стоматологічний, маніпуляційний, 
лікарський кабінети. 

До послуг студентів сучасний ком-
фортабельний гуртожиток з блоками 
обслуговування студентів на кожно-
му поверсі, перехідна галерея між на-
вчальним корпусом та гуртожитком. 
Адреса технікуму: 32300 м. Кам’я-
нець-Подільський, Хмельницької 
області, вулиця Годованця, 13, тел. 
(03849) 3-26-51.

Якщо вас зацікавила дана інфор-
мація звертайтесь за направлен-
ням до навчання та за додатковою 
інформацією до управління соці-
ального захисту населення Дніпро-
петровської райдержадміністрації 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. те-
плична, 5, каб.9 а, тел.753-91-36.

Світлана Баранова, 
провідний спеціаліст.

До УваГи аБітУрієнтів
Кам’ЯнЕць-ПоДільСьКий Планово-ЕКономічний тЕхніКУм-інтЕрнат
оГолоШУє  Прийом аБітУрієнтів на 2014-2015 ріК за СПЕціальноСтЯми:

1. Бухгалтерський облік (системи аПК) на 1 і 2 курси денного відділення; 2. Економіка підприємства (систе-
ми аПК) на  2 курс денного відділення; 3. Соціальна робота на 1 курс денного відділення.

овни. Ви зможете вирішити 
найбільш складні завдання. Зав-
дяки тому, що події будуть скла-
датися на вашу користь.

тільці. Якщо вам потрібна 
спонсорська допомога, є шанс її 
отримати від давніх партнерів.  

БлизнЮКи. Час сприят-
ливий для того, щоб проявити 
творчий підхід й суттєво змі-
нити на краще, як умови своєї 
праці, так і життєві обстави-
ни. 

раКи. Найближчим часом 
ви зможете вирішити деякі про-
блеми, пов’язані із особистим 
життям. Зробіть вірний вибір у 
нелегкому рішенні.

лЕви. Ділова активність 
принесе вам хороші плоди. До 
вас надходитимуть багато про-
позицій, оберіть найвигіднішу.

Діви. Ви любите та вмієте 

працювати. Якщо ви проявите 
все, на що здатні, зможете по-
правити своє фінансове стано-
вище.

тЕрЕзи. Додаткові джерела 
доходів із цього тижня будуть 
приносити вам цілком відчут-
ний прибуток. 

СКорПіони. Ваша пра-
цездатність залежатиме від 
того, в яких умовах вам дове-

деться працювати. 
Стрільці. Тиждень спри-

ятливий для проведення різних 
фінансових операцій. Особливу 
обачність варто проявляти, ма-
ючи справу з малознайомими 
людьми.

КозЕроГи. На цьому тижні 
ви зможе взяти для себе багато 
нового, зробити правильні ви-
сновки з чужих помилок. 

воДолії. Досліджуйте та 
експериментуйте у фінансовій 
сфері. Вивчення громадської 
думки допоможе точніше уяви-
ти собі інтереси цільової ауди-
торії.

риБи. Нові контакти несуть 
із собою певний ризик, уникну-
ти якого неможливо. Тому вам 
необхідно прислухатися до го-
лосу своєї інтуїції.

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААД № 
343593, видане 26.12.2008 р. на ім’я Колихалової 
ольги володимирівни, вважати недійсним. 

ДніПроПЕтровСьКа райДЕрЖаД-
мініСтраціЯ оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад: головного спеціаліста 
відділу містобудування, архітектури, житло-
во-комунального господарства, будівництва 
та інфраструктури. вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта за 
напрямком роботи, стаж роботи за фахом 
не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програм-
ного забезпечення. Довідка за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. теплична,5, тел.27-10-17.

Дніпропетровським рв ГУмвС Украї-
ни в Дніпропетровській області запрошу-
ються на службу в овС лише чоловіки, 
які пройшли службу в збройних Силах 
України: на посаду дільничного інспектора 
міліції, оперуповноваженого сектору карно-
го розшуку. вимоги до претендента: освіта 
базова вища, вища, вік від 18 до 30 років; на 
посади міліціонерів молодшого начальниць-
кого складу. вимоги до претендента: освіта 
середня, середня – спеціальна, середня – тех-
нічна, вік від 18 до 30 років. звертатися за 
адресою: вул. радгоспна, 38, сел. Ювілей-
не,  Дніпропетровський рв ГУмвС, тел.: 
(098)396-80-78, 753-76-92. Сектор кадро-
вого забезпечення Дніпропетровського РВ 
ГУМВС (Максим Третьяков).

звертаю вашу увагу на те, що служба в 
збройних Силах України не обов’язкова. 

Если у человека спросить: 
«Как ты думаешь, какой самый 
страшный грех?» – один назовет 
убийство, другой воровство, тре-
тий подлость, четвертый преда-
тельство. На самом деле самый 
страшный грех – это неверие, а 
уж оно рождает и подлость, и пре-
дательство, и прелюбодеяние, и 
воровство, и убийство, и что угод-
но. Неверие – это состояние души, 
когда человек не чувствует Бога. 
Это удел не только людей, которые 

отрицают Бога; оно глубо-
ко проникает и в нашу жи-
знь. Поэтому мы часто пре-
бываем в унынии, в панике, 
не знаем, что нам делать; 
нас душат слезы, но это 
не слезы покаяния, они не 
очищают нас от греха – это 
слезы отчаяния, потому что 
мы забываем, что Господь 
все видит; мы злимся, роп-
щем, негодуем.

Если мы хотим быть хра-
мом Святого Духа, домом Божиим, 
то должны обязательно веру свою 

укреплять и с неверием в 
своей душе постоянно бо-
роться, не надеясь ни на 
каких людей, а только на 
Самого Единого Бога. И 
нужно постоянно к Нему 
обращаться. Только та-
ким образом можно изба-
виться от этого пагубного 
греха неверия, который 
в каждом из нас есть, но 
присутствует так незамет-
но, что мы его не видим. 

Константин ДроБитьКо, 
протоиерей.

хриСтианСКиЕ иСтины

РОбОти В саДУ
ЗбІР яГІД 

У середині червня можна починати вибірковий збір 
перших дозрілих ягід малини, роблячи це вранці або 
ввечері. Після повного збору ягід необхідно негайно 
обробити посадки. Звільнити ґрунт від бур’янів, зрі-
зати сухі стебла, а якщо на листі малини з’явилися 
шкідники, особливо кліщі, то краще не ризикувати 
й зрізати відразу все листя, залишивши черешки, що 
відстають на 3 см вище рівня ґрунту. 

У момент наливу ягід необхідно провести піджив-
лення малини, смородини та аґрусу.

ГОтУВати леГкО!
РОли З кРеВеткаМи 

інгредієнти: креветки варені, локшина рисова, 
сіль, морква, болгарський перець жовтий і черво-
ний, огірок, цибуля та часник, листя салату. 

Приготування: відваріть локшину в підсоленій воді, 
потім промийте у холодній воді. Всі овочі й зелень про-
мийте, обсушіть й поріжте в довжину (крім листя сала-
ту). Загорніть в листя салату всі овочі, зелень, локшину, 
креветки й подавайте з вашим улюбленим соусом. 

«кальМаР У каПУстІ»
інгредієнти: 150 г – білокачанної капусти, 300 г – 

варених кальмарів, 30 г – зеленої цибулі, 30 г – мор-
кви, 90 г – майонезу.

Приготування: шаткуємо капусту тонесенько, со-
лимо, злегка обминаємо до виділення соку, додаємо 
цибулю, нарізану довгою соломкою моркву, варені 
кальмари й заправляємо майонезом. Солимо й перчимо.

ГОсПОДинІ на ЗаМІткУ
сОДа Для чистки кУхОннОї Витяжки
Візьміть велику каструлю за розміром фільтрів ви-

тяжки, наповніть водою й доведіть до кипіння; поступо-
во додайте у воду 1/2 чашки звичайної соди, всипаючи 
соду повільно по чайній ложці; опустіть фільтри в ки-
плячу воду, жир і бруд будуть розчинятися дуже швид-
ко. Через кілька хвилин зніміть каструлю з вогню. 

кРасУняМ
як Захистити ВОлОсся ВІД сОнЦя

Шампуні треба використовувати м’які, які довше за-
тримують у волоссі вологу й захищають їх від переси-
хання. Таких шампунів дуже багато, тому ми наведемо 
тут інгредієнти, які обов’язково повинні входити до їх 
складу, щоб захистити волосся від сонця. Це масла – 
абрикосове, манго, кедрового горіха; алое вера, коко-
сове молочко, протеїни шовку; екстракти морських во-
доростей; колаген і вітамін А. Крім шампунів, потріб-
но застосовувати й інші захисні засоби. Кондиціонери 
та маски повинні містити кератин, пантенол, протеїни 
шовку, вітаміни С, Е, групи В. Бажано використовува-
ти їх після миття волосся 2 рази на тиждень

чОлОВІкаМ на ЗаМІткУ
ФаРбУєМО стІни

На першому етапі необхідно видалити зі стін ста-
ру фарбу до отримання гладкої поверхні. Потім сті-
ни необхідно зашпаклювати. Бажано використову-
вати вологостійку шпаклівку. Шпаклівку потрібно 
накладати знизу вгору, спочатку на нерівності й ви-
боїни, а потім на решту поверхню стіни. Наступним 
етапом підготовки стін під фарбування буде нане-
сення ґрунтовки. Через 24 години  можна фарбувати 
стіни. Якщо площа кімнати достатньо велика, кра-
ще скористатися широким валиком, а якщо малень-
ка – відповідно, вузьким. Фарба повинна наноситися 
як можна більш рівномірним шаром. Для отриман-
ня рівного й однорідного шару фарби на стіні, при 
фарбуванні не слід сильно натискати на валик, до-
статньо лише незначного зусилля. Простежте, щоб у 
приміщенні повністю були відсутні протяги.

Як каже мудрість…
уміння прощати – влас-

тивість сильних, слабкі 
ніколи не прощають.
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ПовіДомлЕннЯ Про розГлЯД 
міСтоБУДівної ДоКУмЕнтації

Для ознайомлення громадськості з намірами забудови 
території в приміщенні Підгородненської міської ради за 
адресою: м. Підгородне, вул. Центральна, 46,  оприлюд-
нено проект «Детальний план частини території кварта-
лу по вул. Радужна м. Підгородне Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області, щодо розміщення зе-
мельної ділянки під індивідуальну забудову».

Основні положення проекту та графічні матеріали 
представлені для ознайомлення в робочі дні з 20.06.2014 
по 21.07.2014 року, з 10.00 до 16.00 год. Проект розробле-
ний на підставі рішення Підгородненської міської ради 
ХХХХІІ сесії VI скликання, від 28 березня 2014 року.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій фор-
мі, повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог 
законодавства, будівельних норм, державних стандартів 
та правил, на адресу Підгородненської міської ради, з 
зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця прожи-
вання, особистим підписом  до 21.07.2014року.

розгляд наданих пропозицій закінчується 21.07.2014 
року, телефон для довідок (056) 729-16-21.

Нещодавно Центральна районна бі-
бліотека на «зеленому» майданчику 

сел. Ювілейного провела флешмоб «Світ 
твоїх захоплень» (обласна мистецька акція 
«Гарний настрій – запорука миру»).

Також у бібліотеці відбулась значна по-
дія – бібліотекарі завершили підготовку 
Книги пам’яті: «Архівні документи свід-
чать…» (Дніпропетровськ, 1943 рік), яка 
присвячена 70-річчю звільнення Дніпропе-
тровська від фашистсько-німецьких загарб-
ників, безсмертному подвигу радянських 
воїнів – людей багатьох національностей, 
що форсували Дніпро в жовтні 1943р.

Ця книга складається з XІ розділів: і 
розділ – «Перші місяці війни на Дніпропетровщині»; іі розділ – «Дні-
провська правда у роки війни»; ііі розділ – «Новий порядок»; іV роз-
діл – «Злочини окупантів»; V розділ – «Примусова праця в Німеччині»; 
Vі розділ – «Рух опору»; Vіі розділ – «Збитки народного господарства»; 
Vііі розділ – «Знищення населення»; іX розділ – «Війна очима дітей: 
контрольні роботи»; X розділ – «Звільнення області»; Xі розділ – «До 
Перемоги». Основою при підготовці Книги пам’яті стали архівні доку-
менти, старі фотознімки, партизанські листівки та фашистські накази, що 
красномовно розповіли про життя Дніпропетровська в період окупації.

ціКаві новини із районної БіБліотЕКи Виховання підростаючого покоління – 
процес складний та багатогранний. Одним 
із його невід’ємних елементів є формування 
понять цивільного захисту та практичне від-
працювання учнями за їх віковими категорі-
ями теоретичних знань та навичок, які отри-
мані ними під час вивчення теорії з основ 
здоров’я та безпеки життєдіяльності. Маючи 
на меті організацію роботи з особистої та ко-
лективної безпеки та виконуючи рекоменда-
ції, викладені у листі відділу освіти, у Кіров-
ській СЗШ-2 нещодавно було проведено День 
Цивільної оборони. Цей захід – багаторічна 
традиція нашої школи, яка була  започат-
кована старшими поколіннями. Цього року 

проведення свята 
було організовано в 
лісі з метою не лише 
навчити учнів пра-
вильно діяти при не-
безпеці та відпрацьо-
вувати навички пер-
шої медичної допо-
моги, а й виховувати 
екологічне мислення 
та дбайливе ставлен-
ня до навколишнього 
середовища.

День ЦО в нашій 
школі – захід насиче-
ний. Першим його етапом стало проведення 
інформаційної години «Цивільний захист та 
колективна безпека», на якій учні активізува-
ли набуті протягом року теоретичні знання 
з даного питання та отримали інструктаж з 
техніки безпеки. 

Практичний блок розпочався з перевірки 
вміння діяти за сигналом тривоги. Як і завж-
ди, співробітники школи та учні вклалися 
в норматив менше 1 хвилини. Наступним 
етапом заходу було змагання на виконання 
дій при атомному вибуху. Всі учні з відпові-
дальністю поставилися до цього важливого 
завдання. Керувала змаганнями вчитель фі-
зичного виховання та «Захисту Вітчизни» Ва-
лентина Щогла.

Після цього вся школа організовано пере-
містилася до соснового лісу, де продовжили-
ся змагання. Щоб цей день був не тільки по-
вчальним, а й цікавим, Валентиною Щоглою 
було організовано естафету зі смугою пере-
шкод у природних умовах з метою зміцнення 

здоров’я учнів та розвитку в них спритності, 
реакції та виховання командного духу.

Наступним етапом був теоретично-прак-
тичний блок із надання першої медичної допо-
моги при різних ураженнях та пошкодженнях, 
який підготувала та провела Марина Колісні-
ченко. У цьому турі не було рівних Валерієві 
Авраменку (11 кл.) та Альоні Щоглі (9 кл.). 

Особливу цікавість викликав тур «Змагання 
туристів», в якому діти виконували завдання, 
пов’язані з орієнтуванням на місцевості, ви-
значенням сторін горизонту, знаходженням 
певних об’єктів природи.

Та найбільш очікуваним став квест «Пошук 
скарбів», підготований вчителями Оксаною 

Мосною та Ольгою 
Філоненко. Для кож-
ного класу був скла-
дений маршрут, під 
час якого учні повин-
ні були виконати ряд 
завдань, щоб отри-
мати карту, за якою 
можна було знайти 
солодкий скарб. У 
ході гри діти вико-
нували різноманітні 
завдання на швид-
кість, спритність, 
кмітливість та, зви-

чайно, на знання правил ЦО та орієнтування 
на місцевості. Всі учні із задоволенням та 
запалом грали в цю гру, а отримавши карту, 
стрімголов мчали до скарбу. Та першими свої 
солодкі скарби знайшли учні 6 та 9 класів. 

Набігавшись досхочу по лісу та отримавши 
безліч позитивних емоцій, всі діти влашту-
вали великий пікнік на галявині. Редактори 
класних загонів, підсумовуючи враження від 
проведеного свята, випустили «Бойові лист-
ки», в яких відзначили найспритніших това-
ришів у туристичних, спортивних змаганнях, 
орієнтуванні на місцевості та відповідальній 
справі надання першої медичної допомоги. 

Адміністрація школи на чолі з директором 
Любов’ю Гладкою підвели підсумки й винес-
ли подяки найактивнішим учням. Цей день 
запам’ятався учням не лише як пізнавальний, 
а й той, що залишив безліч позитивних емо-
цій.

оксана моСна, ольга філонЕнКо, 
вчителі Кіровської СЗШ-2.

Дніпропетров-
ським районним 

сектором ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області 17 червня 
та представниками газети «Дніпровська зоря» організований рейд  
щодо забезпечення безпечного відпочинку громадян під час літнього 
купального сезону. Під час рейду співробітники Дніпропетровського 
районного сектору ГУ ДСНС в Дніпропетровській області провели 
профілактичну роботу з громадянами, роз’яснили небезпеку купання у 
невизначених для цього місцях, розповіли основні правила безпечного 
поводження на воді  та вручили відпочиваючим тематичні листівки. 

Експрес-інформація Го-
ловного управління ДСнС 
України у Дніпропетровській 
області щодо попередження 
загибелі людей на водних 
об’єктах у літній період.

У літній період під час ви-
хідних та відпусток кожен 
городянин прагне провести 
час на природі, біля водо-
ймищ. Але нерідко звичайне 

купання обертається трагедією. 
Торік, впродовж травня-вересня, на 

озерах, річках та ставках Дніпропе-
тровської області втратили життя 77 осіб, у тому числі 14 дітей, врятовано 5 осіб.

Вже з початку травня цього року на водоймах області загинуло 18 осіб, у тому 
числі 1 дитина. 

Головною причиною виникнення нещасних випадків на воді можна назвати 
відсутність культури безпеки у населення й незнання простих правил поведінки 
на воді. 

Відпочиваючи на воді, завжди треба пам’ятати про власну безпеку. Першою 
умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Людина, яка добре пла-
ває, почуває себе на воді спокійно, упевнено, у випадку необхідності може надати 
допомогу товаришу, який потрапив у біду. Навіть той, хто добре плаває, пови-
нен постійно бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись правил 
поведінки на воді. Знання та виконання цих вимог є запорукою безпеки вашого 
життя та життя ваших дітей, а також отримання задоволення від відпочинку.

Знання правил і вміння надати першу допомогу потерпілому, потрібні кожному 
відпочивальнику. Необхідно звернути особливу увагу на роз’яснювальну роботу 

з дітьми в школі, вдома, у дитячих 
оздоровчих закладах. 

варто пам’ятати, що основними 
умовами безпеки є: правильний 
вибір та обладнання місць купання;  
навчання дорослих і дітей плаван-
ню; суворе дотримання правил по-
ведінки під час купання і катання на 
плавзасобах; постійний контроль за 
дітьми у воді з боку дорослих.

2014 рік для Центральної район-
ної бібліотеки – рік проведення ак-
ції «Кожен читач –меценат».

Читачі та жителі сел. Ювілейного 
продовжують дарувати книги Цен-
тральній районній бібліотеці.

Пізнавальна манДрівКа

День Цивільної оборони

ДніПроПЕтровСтКий ГУ ДСнС інформУє неМОВ ОДна РОДина
Присвячується Дніпро-

петровській центральній 
районній лікарні.
Тут колектив – немов 

одна родина,
Розумні, вмілі, просто 

чарівні!
Для них закон: 

допоможи людині
Продовжити в житті 

її щасливі дні.
Тому сюди ведуть 

прямі дороги,
Такої доброти 

не знайдете ніде.
Щоб мати своєчасну

 допомогу,
До ЦРЛ весь світ шлях 

битий прокладе!
І колектив все дуже 

добре знає –
Як жить, творить, 

щоб збоїв не було.
І пацієнтам дарувати має
Надійне лікування, радість 

і тепло.
Вогні сердець до перемоги

 кличуть,
Щоб в добрих справах лиш

 згуртованість була,
І один одному любові 

й щастя зичать,
Щоб завжди ЦРЛ 

мужніла і цвіла.
Подяк чимало висловили люди –
За добре лікування, 

за прогрес.
І слава ширитися 

буде всюди,
І ввись піднятись 

зможе до небес!
Петро ДінЕць, 

сел. Ювілейне.


