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дніпровська зоря
заснована у січні 1939 року

дніПроПетровський  район  із  бюджетом

Президент України Віктор Яну-
кович вважає неприпустимим 
розпалювання в Україні екстреміст-
ських проявів.

«Сказати «ні» екстремізму, ради-
калізму, розпалюванню ворожнечі 
в суспільстві, в основу якої покла-
дено політичну боротьбу за владу», 
- сказав Віктор Янукович під час 
зустрічі з учасниками Міжнарод-
ного круглого столу «Демократич-
ний процес і загроза радикалізму в 
Україні», який відбувся в понеділок 
у Києві.

Говорячи про останні події під 
час масових акцій, Глава держави 
з жалем зазначив, що такі прояви 
мають місце.

«Якби певний період часу тому 
хтось про це сказав, ми не повіри-
ли б. На жаль, це у нас відбуваєть-
ся. Вандалізм, який ми бачимо під 
час захоплення державних установ, 
і заклики, які звучать, нагадують 
уроки давньої історії. Нам би не 
хотілося, щоб, не дай Боже, це ко-
лись іще повторилося», - підкрес-
лив Віктор Янукович.

У цьому зв’язку він назвав актуаль-
ним проведення круглого столу. «Ве-
личезна вдячність, що ви об’єдналися 
в цю організацію,  проводите вели-
чезну роботу, яка, я впевнений, об’єд-
нує людей у співтовариство здорових 
людей, позбавлене нацизму, расизму, 
ксенофобії», - зазначив Президент.

4 лютого у Всесвітній день бо-
ротьби з раком Віктор Янукович 
відвідав відділення дитячої он-
кології Національного інституту 
раку. Глава держави поспілкувався 
з колективом медичного закладу, 
дітьми, які перебувають на лікуван-
ні, та їхніми батьками. Президент 
запевнив, що влада та керівництво 
Інституту роблять усе для того, аби 
пацієнти отримали якісну та своє-
часну медичну допомогу. 

Губернатор Дніпропетровщини 
Дмитро Колєсніков висловив вдяч-
ність медичним працівникам регіо-
ну за героїчну роботу в складних 
погодних умовах. Про це йшлося 
під час спільного засідання Фе-
дерації організацій роботодавців 
Дніпропетровщини з Дніпропе-
тровським обласним об’єднанням 
профспілок із питання забезпечен-
ня стабільної роботи підприємств 
області. У перший день сильного 
снігопаду швидким доводилося 
долати засніжені дороги, добирати-
ся до хворих у віддалених селах за 
допомогою спеціалізованої техніки 
МНС. За цей час лікарі успішно 
прийняли 6 пологів безпосередньо 
вдома у породіль. 

На Дніпропетровщині активно 
застосовується практика обстежень 
людей на туберкульоз за допомо-
гою пересувних флюорографів. 
Зазвичай їх розміщують у місцях 
найбільшого скупчення людей. 
Охочих пройти обстеження – тися-
чі. Наразі за завданням губернатора 
області Дмитра Колєснікова роботу 
пересувних флюорографів органі-
зовано біля пунктів обігріву. Про це 
повідомили у департаменті охорони 
здоров’я облдержадміністрації.

31 січня 2014 року  відбулося пленарне засідання 30 сесії районної 
ради, яке провела голова районної ради Любов Біла. 

На сесії депутати районної ради затвердили Програму соціаль-
но-економічного та культурного розвитку району і районний бюд-
жет на 2014 рік.

У вступному слові Любов Олексіївна зробила коротку характери-

стику державного бюджету. Вона, 
зокрема, зазначила, що Держбюд-
жет-2014 є найбільш соціальним з 
усіх прийнятих раніше: 

- Протягом 2014 року тричі буде 
підвищуватись прожитковий 
мінімум. Якщо на 1 січня 2014 
року він становить 1176 грн, то 
на кінець року становитиме 1256 
грн. Мінімальна заробітна плата 
також буде підвищуватися в три 
етапи. І якщо на 1 січня цього 
року вона становила 1218 грн, то до кінця року становитиме 1301 
грн. Мінімальна пенсія зросте до 1014 грн. Цього року на 22% буде 
збільшено обсяг субвенції з державного бюджету на виплати допо-
моги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та дітям-інвалідам. 

З доповіддю про районний бюджет на 2014 рік виступила началь-
ник фінуправління Наталія Левчук. 

У своєму виступі Наталія Григорівна акцентувала увагу на тому, 
що районний бюджет 2014 року соціальний, реальний і бездефіцит-
ний. Також районний бюджет збалансовано за доходами та видат-
ками і його обсяг складає 214,7 млн грн, що більше проти 2013 року 
на 22,8 млн грн.

Вперше у районному бюджеті передбачаються кошти на роз-

ширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію 
дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних 
навчальних закладів, на виплати соціальним фахівцям, на харчу-
вання учнів 5-11 класів. 

Також показники районного бюджету забезпечують у повному 
обсязі розрахунки по соціально захищених видатках. А це й од-

норазова допомога дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського пі-
клування, яким у 2014 році виповниться 
18 років; і часткове відшкодування вар-
тості лікарських засобів для лікування 
осіб із гіпертонічною хворобою; і забез-
печення безоплатними медикамента-
ми  інвалідів та учасників бойових дій 
періоду Великої Вітчизняної війни.

Виділено кошти на реалізацію 
завдань Комплексної Програми со-
ціального захисту населення; Програм 
«Молодь Дніпропетровського району»; 
розвитку фізичної культури і спорту; 
підтримки сімей та жінок;  оздоровлен-
ня та відпочинку дітей; захисту прав ді-

тей та розвитку сімейних форм виховання; мотивації працівників 
медичної галузі на загальну суму 3,6 млн грн.

Підсумовуючи, слід зазначити, що районний бюджет 2014 року 
носить соціальний характер. І саме від спільних зусиль депутатів 
районної ради, керівників районних структур і підприємств зале-
жить, чи буде він бюджетом розвитку. Тому головне наше завдан-
ня – злагоджено працювати над виконанням та перевиконанням 
дохідної частини районного бюджету. Бо від цього залежить добро-
бут жителів нашого району, його розвиток і його майбутнє.

Лариса НеВесеЛа, 
заступник куруючої справами – начальник відділу організацій-
но-кадрової роботи районної ради.

мітиНг

прагнемо миру й стабільності

У неділю, 2 лютого, у Дніпропетров-
ську відбувся мітинг на підтримку 
Президента України Віктора Янукови-
ча «Збережемо Україну». Незважаючи 
на сильний мороз, більше п’яти тисяч 
жителів області, в 
тому числі й жителі 
нашого району, при-
йшли на площу пе-
ред облдержадміністрацією, щоб 
підтримати Президента України в 
його діях щодо утримання контр-
олю над соціально-економічною 
ситуацією в країні та пошуку 
шляхів мирного врегулювання 
політичної кризи.

Голова Дніпропетровської об-
лдержадміністрації, перший за-
ступник голови ДОО ПР, Дмитро 
Колєсніков подякував землякам 
за активну громадянську позицію й 
закликав усіх жителів Дніропетров-
щини, політичні та громадські сили до 
мирного діалогу в ім’я збереження ста-
більності й порядку в регіоні.

Як зазначив Дмитро Колєсніков, в 
даний момент усі органи влади, під-
приємства, установи медицини та 
освіти області працюють у звичайному 
режимі. Чітко за графіком і в повному 
обсязі виплачуються пенсії, соціаль-
на допомога багатодітним матерям, 
зарплати бюджетникам. Проводяться 
роботи по боротьбі з наслідками ано-
мального снігопаду: розчищення трас, 
звільненню людей із снігового полону.

Депутат Верховної Ради України Вік-
тор Бутківський висловив свою думку 

щодо подій, які відбуваються в Україні.
Ситуація, яка склалась у нашій дер-

жаві, не залишає байдужою жодну чес-
ну й розсудливу   людину. Вуличні заво-
рушення, провокації, знесення пам’ят-

ників, захоплення адміністративних 
будівель, створення паралельних ор-
ганів влади – хіба можна назвати це 
мирним протестом? Ми 
хочемо миру й стабіль-
ності в нашій державі. 
Про це говорять і вете-
рани Великої Вітчизня-
ної Війни, і воїни-аф-
ганці, й чорнобильці та 
молодь. Неприпустимо, 
щоб наші діти грали в 
«Беркут» і «майдан». 

23 лютого – День за-
хисника Вітчизни. Упев-
нений, як і завжди, він 
об’єднає всіх, хто муж-
ньо захищав нашу зем-

лю від загарбників і хто сьогодні несе 
нелегку й відповідальну службу: вій-
ськовослужбовців, працівників міліції, 
рятувальників – усіх, кому дорога наша 
Україна. Ми віримо, що внутрішньо-

політична ситуація ста-
білізується й переможе 
здоровий глузд.

У Дніпропетровській 
області створений Штаб зі стабілізації 
політичної ситуації. 1 лютого в нього 
ввійшли представники опозиційних 
партій. Відповідальну громадянську 
позицію продемонстрували й активісти 
Дніпропетровського євромайдану, які 
засудили спроби штурму адміністрації 
й силових дій.

За підсумками мітингу його учасни-
ками було прийнято звернення до всіх 
політичних сил і широкої громадськості 
з закликом не допустити подальшої 
ескалації конфлікту й зробити все мож-
ливе для його мирного врегулювання.

сесія райоННої ради

Крім бюджетних питань на сесії районної ради розглядалися й 
інші важливі аспекти життєдіяльності громади району.

Про Програму соціально-економічного розвитку депутатам до-
повідала начальник відділу економіч-
ного розвитку і торгівлі райдержадмі-
ністрації Оксана Соколовська. 

З профільних питань доповідали го-
лови постійних комісій районної ради 
Віра Підодвірна, Володимир Марти-
нець та Олег Соломоненко.

На пленарному засіданні депутати 
затвердили Програму зайнятості насе-
лення Дніпропетровського району на 
період до 2017 року, Програму оздоров-

лення та відпочинку дітей у 2014-2021 роках та Програму інформа-
тизації на 2014-2016 роки.

Також було внесено зміни до Програми «Освіта» Дніпропетров-
ського району до 2017 року та до Програми розвитку місцевого са-

моврядування на 2012-2016 роки.
Було затверджено на посадах директора 

комунального закладу «Малий груповий 
будиночок «Мій дім» Олександра Дядюся 
та директора Районного будинку культури 
Тетяну Лимарь. 

Також депутати затвердили 2 проекти 
районної ради, направлені на Всеукраїн-
ський конкурс проектів та програм ро-
звитку місцевого самоврядування, які 
презентувала заступник голови районної 

ради Віра Джур. 
З усіх 15 питань, внесених до порядку денного сесії, були 

прийняті відповідні рішення.                                        (Вл.інф.)
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За ініціативи віце-прем’єр-міністра України, голови обласної 
організації Партії регіонів Олександра Вілкула в рамках свят-
кування 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря в шко-
лах Дніпропетровщини проходить обласний конкурс дитячого 
малюнка «Наш Шевченко». Активну участь у цьому конкурсі 
взяли юні художники Дніпропетровського району у двох віко-

вих підгрупах – 1-6 та 7-10 класи. 
Свої роботи учні представляють 
у трьох номінаціях: «Портрет», 
«Пейзаж» і «Композиція». При-
йом робіт на конкурс триватиме 
до 20 лютого. Кращих художни-
ків визначить професійне журі. 
Церемонія нагородження пере-
можців відбудеться 9 березня – у 
День народження Кобзаря. Учас-

ники конкурсу також отримають заохочувальний подарунок від 
депутата Верховної Ради від Партії регіонів Віктора Бутківсько-
го – поїздку до Канева на Шевченкову гору.

У середній школі № 1 сел. Ювілейного учні жваво включилися 
в творчий процес і створили справжні шедеври. Головна тема ро-
біт – творчість Великого Кобзаря.

«Тарас Шевченко для мене – це справжній геній укра-
їнської літератури. Його творчість надихає й сьогодніш-
ні покоління. І це я постарався втілити в своїй роботі. Я 
дуже радий, що беру участь у цьому конкурсі, сподіваюсь 
на перемогу», - каже учень 5-Б класу Ігор Любошевський. 
 А Єва Пікінер прочитала вірш «Мені однаково» та своє дитяче 
бачення картини на тему «Наш Шевченко» виразила такими сло-
вами: «Я шанувальниця творчості Тараса Шевченка, його вірші 
закрадаються далеко в душу, залишаючи непохитну віру в єдність 
нашого народу, якою б вона трагічною не була. Я намалювала шев-
ченківську хату гарною та яскравою, бо саме так  її уявляю». 

На думку начальника відділу освіти Дніпропетровської 
райдержадміністрації Наталії Олійник, даний творчий кон-
курс – хороша можливість для дівчаток та хлопчиків розви-
нути свої таланти й здібності, глибше зрозуміти творчість ви-
датного майстра слова, поета й художника Тараса Шевченка. 
«Наша область славиться талантами. Щоб підтримати творчі почи-
нання, допомогти дітям реалізуватися, з ініціативи голови Дніпропе-
тровської обласної організації Партії регіонів Олександра Вілкула на 
Дніпропетровщині проводяться різноманітні конкурси, фестивалі, 
інтелектуальні ігри. Одним із таких яскравих заходів став конкурс 
«Наш Шевченко», до якого активно підключилися понад 6000 учнів 
27 шкіл Дніпропетровського району», - сказала Наталія Олійник. - Ба-
гато учнів уже закінчили свої роботи, деякі ще обмірковують темати-
ку малюнка. Але найголовніше – діти проявили інтерес до конкурсу, 
відкрили для себе щось нове в житті й творчості Великого Кобзаря. 
Ми вдячні Партії регіонів за підтримку юних талантів».

Людмила Євпак, депутат Ювілейної селищної ради від Партії 
регіонів, теж завітала до учнів 5-Б класу: «Дитинство – найяскра-
віша пора. Згадування й враження про дитинство ви, діти, про-
несете через усе життя. Зараз ви маєте можливість творити, вчи-
тися й розвиватися. Бажаю вам натхнення, успіху, нових цікавих 
ідей, сміливих творчих рішень і впевненості у власних силах. Бе-
ріть участь у фестивалях, конкурсах, змаганнях, а ми з великим 
задоволенням допоможемо вам і підтримаємо».

Юлія чУмаК, сел. Ювілейне. На фото автора: талановиті 
учні 5-Б класу Ювілейної сШ-1.

таланти
розвиваємо

оБЛасНий КоНКУрс «НаШ ШеВчеНКо»

Днями у Дніпропетровській центральній районній 
лікарні відбулася медична нарада під головуванням 
головного лікаря Лариси Гардецької, на якій були 
розглянуті підсумки діяльності медичних закладів 
району за 2013 рік. У нараді взяли участь: Любов 
Біла, голова райради; Микола Шеремет, заступник 
голови райдержадміністрації; Людмила Побігай, го-
ловний лікар Центру первинної медико-санітарної 
допомоги Дніпропетровського району; Ігор Капу-
стян, головний державний санітарний лікар району, 
лікарі ЦРЛ. 

Із доповіддю про основні завдання охорони здо-
ров’я, роботу поліклініки та завдання на 2014 рік 
виступила Лариса Гардецька. Основною метою охо-
рони здоров’я було й залишається надання якісного 
та безпечного медичного обслуговування, збіль-
шення середньої тривалості життя. Забезпечення 
рівного, справедливого доступу всіх громадян до 
медичних послуг належної якості шляхом інститу-
ціонального розмежування первинного, вторинного 
та третинного рівнів надання медичної допомоги. 
Уже два роки ми працюємо в режимі реформуван-
ня системи охорони здоров’я. У ЦРЛ за перший рік 

проведені структурні зміни переважно в стаціонар-
ній допомозі, в результаті чого ліжковий фонд ско-
ротився, й на 01.01.2014 рік складає 35 ліжок. У 2013 
році скорочено 3 ліжка відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії, продовжується підготовча робо-
та із реорганізації ліжок гнійної хірургії, організації 
відділення «хірургії одного дня» на базі хірургічно-
го відділення та денного стаціонару терапевтично-
го профілю. Згідно з затвердженими стандартами 
та уніфікованими протоколами медичної допомоги 
продовжується впровадження локальних протоколів 
медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) 
на кожному етапі лікування хворих. Постійно прово-
дяться та удосконалюються методи контролю якості 
надання медичної допомоги.

Клінічна лабораторія в 2013 році атестована на 
вищу категорію. За результатами роботи акредита-
ційної комісії, при Департаменті охорони здоров’я 
облдержадміністрації, дана висока оцінка роботи 
лікарні, підтверджена вища акредитація та категорія. 

Незважаючи на те, що на території району створені 
два комунальні заклади, ЦРЛ та Центр первинної 
медико-санітарної допомоги, пріоритетні завдання 
залишаються спільними, які здійснюються на більш 
високому, якісному рівні: охорона материнства і ди-
тинства; оптимізація ліжкового фонду для забезпе-
чення якісної спеціалізованої медичної допомоги; 
підвищення якості консультативно-діагностичної та 
стаціонарної допомоги; зниження захворюваності на 
туберкульоз, СНІД, онкологічні, серцево-судинні та 
судинно-мозкові захворювання; подальший розви-
ток та вдосконалення взаємодії Дніпропетровської 
ЦРЛ ДОР та Центру ПМСД; економія енергоресурсів.

За 2013 рік зареєстровано 254 185 звернень па-
цієнтів до поліклініки, що на 5,8% менше, ніж торік, 
відповідно зменшилася й функція лікарської посади. 
Одним із напрямків роботи лікарів консультатив-
но-діагностичної поліклініки є проведення консуль-
тацій на ділянках району. За 2013 рік здійснено 39 
виїздів бригади вузьких фахівців. Оглянуті ветерани 
Великої Вітчизняної війни, діти дитячих дошкільних 
установ і шкіл.

Крім того, в лютому 2013 року був проведений 
консультативний виїзд фахівців бригади обласної 
лікарні ім. Мечникова по огляду ветеранів Великої 
Вітчизняної війни. Оглянуто 76 осіб. Розроблено 
графік виїздів лікарів поліклініки на ділянки райо-
ну на 2014 рік, він доведений до відома завідувачів 
АЗПСМ. Проведено 18 Днів здоров’я. Основною ме-
тою є огляд ветеранів, інвалідів ВВВ, УБС, прирівня-
них категорій і пацієнтів диспансерних груп. За 2013 
рік оздоровлено в госпіталі інвалідів ВВВ лікарні ім. 
Мечникова 92 особи, що складає 3,4 %.

Велику увагу ЦРЛ приділяє охороні материнства 
та дитинства. Пологове, гінекологічне відділення, 
жіноча консультація оснащені сучасним обладнан-
ням. Впроваджено сумісне перебування матерів із 
дітьми в пологовому, дитячому відділеннях, сімейні 
та партнерські  пологи. У нашому пологовому від-
діленні народилось 686 дітей. Профілактичні огляди 
школярів проводились на базі лікувальних закладів 
у присутності батьків. Крім того, було організовано 
виїзди бригади лікарів-спеціалістів для огляду де-
кретованої групи дітей у сільській місцевості. Під 
час виїздів оглянуто 1 075 учнів, що складає 96,4% 
від запланованих. Серед виявленої патології перше 
місце займає зниження гостроти зору. У школах рай-
ону працюють медичні кабінети, укомплектовані се-
редніми медичними працівниками. У 2013 році збіль-
шилася кількість дітей-інвалідів – 234, в 2012 р. – 213. 
Вперше встановлено інвалідність 48 дітям. У струк-
турі інвалідності перші місця займають захворюван-
ня нервової системи, вроджені вади розвитку та ен-
докринна патологія. З метою поліпшення організації 
надання медичної допомоги та реабілітації дітей-ін-
валідів району, повноваження ЛКК та реабіліта-
ція дітей-інвалідів передані на первинний рівень.  
Одним із найбільш значущих і пріоритетних напрям-

ків діяльності ЦРЛ є стаціонарна допомога. За мину-
лий рік у стаціонарних відділеннях лікарні проліко-
вано 10 870 пацієнтів.

2014 рік – це рік модернізації другого рівня надан-
ня медичної допомоги, основними завданнями якого 
є: поліпшення здоров’я нації; оптимізація ліжково-
го фонду; подальший розвиток і поліпшення якості 
стаціонарної медичної допомоги відповідно до по-
рядку, затвердженого МОЗ України; удосконалення 
організації роботи консультативно-діагностичної 
поліклініки по поліпшенню якості спеціалізованої 
медичної допомоги; впровадження та використання 
новітніх технологій і сучасної медичної апаратури; 
освоєння й впровадження договірних відносин із на-
дання медичних послуг; надання організаційно-ме-
тодичної допомоги лікувальним установам первин-
ного рівня району; зміна філософії по формуванню 
відповідальності кожного за своє здоров’я. 

Завершуючи промову, Лариса Володимирівна вис-
ловила подяку районній владі за участь та підтримку 
охорони здоров’я району, особливо в період прове-
дення реформи, та всім медичним працівникам за 
сумлінну роботу по поліпшенню якості медичного 

обслуговування. 
З доповіддю про надання медич-

ної допомоги населенню району 
виступила Людмила Побігай, яка 
зазначила, що до складу ЦПМСД 
входить 20 амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини на 
1080 відвідувань в зміну (сумар-
но), 9 фельдшерсько-акушерських 
пунктів та 3 медичних пункти. 
Робота АЗПСМ, як цілісної струк-
тури у складі ЦПМСД, є основою 
в системі надання медичної до-
помоги мешканцям району. Це й 
поліпшення здоров’я населення, й 

забезпечення рівного й справедливого доступу усіх 
громадян до медичних послуг належної якості. У 
діяльності амбулаторії можна виділити 3 основних 
напрямки: надання первинної медико-санітарної до-
помоги; надання кваліфікованої медичної допомоги 
населенню на прийомі та вдома; організація про-
філактичних заходів щодо попередження захворю-
вань та оздоровлення населення.

Працює «Програма комплексних заходів протидії 
розповсюдженню інфекційних соціально-небезпеч-
них хвороб на період до 2015 року». Усі лікарі беруть 
участь в державних програмах: «Програма запобіган-
ня та лікування серцево-судинних і судинно-мозко-
вих захворювань». Метою програми є запобігання та 
зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і 
судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності 
від їх ускладнень, а також збільшення тривалості і 
підвищення якості життя населення. Завдяки ліку-
ванню відповідно затверджених протоколів та забез-
печенню медикаментами з державного обласного й 
районного бюджетів дало змогу знизити смертність, 
кількість викликів бригад невідкладної допомоги. 

Також триває проект, завдяки якому особи з ар-
теріальною гіпертензією можуть отримати гіпотен-
зивні препарати безкоштовно. 25 квітня 2012 року 
Кабінетом Міністрів України видано постанову № 
340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запро-
вадження державного регулювання цін на лікарські 
засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. 
Референтні ціни – це єдині узгоджені ціни на одно-
типні медикаменти різних виробників, згідно яким 
проходить державне відшкодування витрат на ліки. 
Хотілось би відзначити наступні амбулаторії: Ста-
рокодацька, в якій виконання плану становить 215%, 
Шевченківська – 183%, Орджонікідзевська – 111%, 
Степова – 111%, Миколаївська – 111%. 

Профілактичне направлення в роботі АЗПСМ віді-
грає важливу роль. Воно виражається в проведенні 
оглядів із метою раннього виявлення захворювань із 
послідуючим дообстеженням, диспансерним нагля-
дом та виконанням планів оздоровчих заходів.       

Про стан роботи лікувально-профілактичних за-
кладів району з профілактики інфекційних захво-
рювань та виконання плану-графіку профщеплень 
за 2013 рік та про стан медичного обслуговування 
працівників промислових та сільськогосподарських 
підприємств виступив Ігор Капустян, з проханням 
до роботодавців, представників трудових колективів 
та первинних профспілкових організацій, медичних 
працівників значно активізувати роботу із виконання 
підприємствами-роботодавцями району ст. 17 Закону 
України «Про охорону праці», ст. 26 Закону України 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення» в забезпеченні своєчасного та 
якісного проведення попередніх та періодичних ме-
доглядів працівників певних категорій підприємств, 
установ та закладів району, оздоровчих заходів на 
підприємствах за результатами медоглядів.

Стосовно епідемічної ситуації було зазначено, що в 
2013 році вона залишалася нестійкою. З метою  запо-
бігання розповсюдження інфекційних захворювань  
серед населення та профілактики ВІЛ в ЛПЗ району  
в 2014 році необхідно: посилити контроль за додер-
жанням  вимог із проведення поточної дезінфекції та 
стерилізації в АЗПСМ; виконати заходи із доведення 
кабінетів щеплень до вимог санітарного законодав-
ства; приділяти достатньо уваги підготовці медич-
ного персоналу з питань проведення вакцинації, у 
т.ч. спостереження за вакцинованими у період після 
імунізації; розподіл вакцини на лікарняні дільниці 
проводити відповідно до потреби; вжити найактив-
ніші заходи, щодо профілактики та раннього вияв-
лення кишкових інфекцій; покращити показники 
результативності лабораторно-діагностичних до-
сліджень; посилити роботу щодо патронажу вогнищ 
туберкульозної інфекції.

Наталія яКіВецЬ. 
На фото: учасники підсумкової наради.

Є питання щодо охорони здоров’я? звертайтеся!
телефон «гарячої» лінії департаменту охорони здоров’я
дніпропетровської облдержадміністрації: 0-800-50-72-50
де на дніпропетровщині можна пройти обстеження на рак 

шийки матки? Рак шийки матки – це візуальний вид раку. Для 
його виявлення не потрібно відвідувати спеціалізовані медзаклади 
та проходити складні обстеження. Для діагностики такого захво-
рювання достатньо огляду лікаря первинної ланки. Профілактика 
захворювань саме через укріплення первинної ланки медичної до-
помоги є одним із пріоритетів реформи медичного обслуговування, 
проголошеної Президентом України Віктором Федоровичем Януко-
вичем у Програмі економічних реформ.

Лікарі наголошують: при вчасному його виявленні, рак шийки 
матки лікується. Ось чому так важливо відвідувати гінеколога не 
менше, ніж один раз на рік (і це за умови, що у Вас немає ніяких 
симптомів та скарг на здоров’я). У 70% випадків причиною виник-
нення раку шийки матки є вірус папіломи людини. Попередити цей 
вірус можна тільки за допомогою вакцинації. Робити таку вакцина-
цію лікарі рекомендують починаючи з 12 років. Вона проводиться 
у три етапи. Після проведення першого щеплення, друге робиться 
через місяць, третє – через п’ять місяців після другого. 

На Дніпропетровщині пройти вакцинацію проти вірусу папіломи 
людини може кожна бажаюча дівчинка. Для цього необхідно зверну-
тися до лікаря-гінеколога, а також порадитися зі своїм сімейним ліка-
рем чи педіатром. Якщо у дівчинки немає жодних протипоказань, за 
письмової згоди батьків їй зроблять щеплення. Дніпропетровщина є 
єдиним регіоном країни, де такі щеплення роблять безкоштовно. У 
2013 році на це з обласного бюджету було виділено 250 тис грн. 
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З метою опрацювання проекту постанови КМУ 
про внесення змін до переліку держав і періодів 
бойових дій на їх території, затвердженого поста-
новою КМУ від 08.02.1994 р. № 63 «Про організа-
ційні заходи щодо застосування Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально-
го захисту», і опрацювання фінансово-економічно-
го обґрунтування проекту друкуємо  інформацію 
щодо виявлення кількості громадян, які прожи-
вають на території Дніпропетровського району та 
проходили військову службу, перебували у відряд-
женні (працювали) на території країн у визначені 
періоди: Ангола (грудень 1979 р. – 31.12.1991 р.); 
Ефіопія (грудень 1979 р. – листопад 1990 р.); Мо-
замбік (березень 1984 р. –  серпень 1988 р.); озеро 
«Жаланашколь»  (серпень 1969 р.); Сирія та Ліван 
(червень 1982 р).

Громадянам, які проходили військову службу 
(працювали) у вказані періоди прохання звернутися 
до Дніпропетровського райвійськкомату для взяття 
на облік.

Про ПриПисКУ громадяН 
до ПризоВНої  діЛЬНиці

1. На підставі Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» з 08 січня по 31 берез-
ня 2014 року оголошується приписка до призовної 
дільниці Дніпропетровського району Дніпропе-
тровської області громадян 1997 року народження.

2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, 
які народилися з 01 січня по 31 грудня 1997 року 
включно, постійно або тимчасово проживають на 
території Дніпропетровського району, а також гро-
мадяни старшого призовного віку, які не були при-
писані раніше.

3. Усі громадяни, яким належить з’явитися для 
приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибу-
ти за адресою: сел. Ювілейне, вул.Совхозна,38, рай-
військкомат  у визначений для них час, маючи при 
собі документи,  що зазначені у повістці. Громадя-
ни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за 
зазначеною адресою 04-15 лютого 2014 року, маючи 
при собі документи, які посвідчують особу.

4. На підставі Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» керівники підпри-
ємств, установ, організацій та навчальних закладів 
зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно при-
бути для приписки до призовної дільниці, на час 
необхідний для проходження приписки, і забезпе-
чити їх своєчасну явку до районного військового 
комісаріату.

ВійсЬККомат ПоВідомЛяє 

Цього року зима, яку ми так радісно чекали, і яка 
прийшла до нас у середині січня, вразила нас не лише 
лютими морозами, але й небувалими сні-
гопадами і завірюхами. Коли за  добу сні-
гу намело як за півтора місяця (так гово-
рять синоптики), то вже було не до жартів 
та веселощів. Працівникам Чумаківської 
сільської ради довелося працювати в по-
силеному режимі. Однак, дякуючи не-
байдужим людям, ми змогли швидко й 
якісно подолати стихію. 

Чумаківська сільська рада висловлює 
вдячність голові фермерського господар-
ства «Надія», депутату сільської ради від Партії регіонів 
Олександрові Булашенку, депутатові сільської ради Іго-
рю Середі, жителям с. Чумаки Сергієві Готвянському та 
Миколі Пархоменку, жителю с. Зорі Миколі Тарану за 
те, що вони, долаючи вітер та снігові замети, й вдень, 
і вночі, не лише розчистили вулиці усіх сіл Чумаківсь-

кої територіальної громади, але й прийшли на допомогу 
власникам автомобілів, які попали в сніговий полон на 
трасі вздовж сіл Чумаки та Зоря. Зазначимо, що біль-
шість із них згодилася ліквідувати стихію з відстроч-

кою оплати за виконану роботу. 
Також окрему подяку хочемо вис-

ловити директорові СПП «Чумаки» 
Дмитрові Ємельченку, який допоміг у 
ліквідації стихійного лиха, виділивши 
дизельне пальне та кошти на розраху-
нок із людьми, які розчищали прилеглу 
до населених пунктів трасу, та керівни-
кові ПП «Перемога АВК» Володими-
рові Клименку за розчищення вулиці с. 
Виноградного та дороги до с. Маївки.

Сподіваємось, що надалі зима не буде влаштовувати 
нам подібні сюрпризи, але якщо вже й станеться щось 
подібне, ми впевнені, що небайдужість наших одно-
сельців допоможе подолати будь-яку негоду.  

Валентина стецЬ,  
Чумаківський сільський голова. 

дяКУємо за  НеБайдУжістЬ

сніг ові  за мети  Подол а ли
БоротЬБа зі стихієЮ     Зима скувала в снігові окови Україну. Внаслідок різкого 

погіршення погодних умов та рясних снігопадів населені 
пункти нашого району опинилася в сніговій пастці. 

Неймовірно складна ситуація склалася й на території 
Любимівської сільської ради.  Через зимову негоду та величезні замети  під‘їзд до сіл Любимівка, Перше 
Травня та Придніпрянське став неможливим, ускладнювалось вільне пересування вулицями мешканців 
села та транспорту. Населені пункти просто потопали в білому снігові. Заметіллю були практично забло-
ковані дороги та  під’їзди до об’єктів соціального значення: школи, дитячого садка, медичної амбулаторії. 

Об’єднавши зусилля, Любимівська сільська рада, відповідальні особи та активісти громади організу-
вали розчистку снігових пасток. Аж три дні – понеділок, вівторок та середу тривала копітка злагоджена 
робота. Недаремно в народі кажуть «Гуртом і батька легше бити». Так результат дружніх зусиль – усі 
круті під‘їзди до сіл були розчищені та посипані, дороги звільнені від кучугур, відновився нормальний 
ритм життя. Дорослі змогли вчасно дістатися до роботи, а діти вільно прямували до дитячого дошкільно-
го закладу та школи. 

Від себе особисто та всіх мешканців сіл Любимівка, Перше Травня, Придніпрянське висловлюю щиру 
подяку за проведену роботу з очистки території від снігу всім учасникам боротьби зі стихією, і особисто 
депутату районної ради  від Партії регіонів В.Я.Лінському, директорові КП «Господар» М.М. Федірку, 
депутату сільської ради О.І. Фурману, керівництву ПАО «ДТЕК Дніпроенерго» та директору Придніпров-
ської ТЕС А. О. Ніколаєву. 

                                                                               Катерина жеЛяБ’єВа, Любимівський сільський голова. 

оПератиВНа Нарада

реаЛізація В регіоНі заВдаНЬ ПрезидеНта УКраїНи щодо заБезПечеННя достУПНості 
медичНої доПомоги та медичНого оБсЛУгоВУВаННя дЛя НасеЛеННя держаВи, розВитКУ 

іНфрастрУКтУри заКЛадіВ охороНи здороВ’я, зоКрема, У НаПрямКУ ПрофіЛаКтиКи 
та ЛіКУВаННя оНКоЛогічНих захВорЮВаНЬ 

У вівторок на оперативній нараді при го-
лові райдержадміністрації була заслухана 
доповідь Людмили Побігай, головного 
лікаря Центру первинної медико-санітар-
ної допомоги Дніпропетровського району.

4 лютого відзначається Всесвітній день 
боротьби з раком. Цей міжнародний захід 
проводиться під егідою Міжнародного 
протиракового союзу. Вперше цей день 
відзначали в 2005 році. З того моменту ме-
тою Всесвітнього дня боротьби з онколо-
гічними захворюваннями є привернення 
уваги громадськості до даної проблеми, 
щоб запобігти поширенню такого страшного захворюван-
ня, як рак.

В Україні проблема онкологічних захворювань сьогодні 
стоїть гостро, як ніколи, і є однією з найбільш пріоритет-
них у сфері охорони здоров’я. Згідно з даними Міністерства 
охорони здоров’я України, рак займає друге місце у списку 
причин смертності українців після серцево-судинних за-
хворювань. Понад 1 млн. жителів країни страждають від 
раку: провідною формою серед чоловіків є новоутворення 
шкіри (без меланоми), серед жінок – рак молочної залози: 
хвороба, яка щороку забирає життя більше 7500 жінок 
(переважно у віці 30-54 років) та залишає сиротами 6 ді-
тей щодня. Кожна третя смерть від раку в Україні (а також 
кожна п’ята смерть від раку молочної залози) обумовлена 
занадто пізнім візитом до лікаря – 35% хворих з онкопа-
тологією помирають у перший рік після того, як дізнали-
ся про свій діагноз, оскільки захворювання було виявлено 
вже на останніх стадіях. Саме відсутність належної уваги 
до профілактики та своєчасних медичних обстежень є ос-
новною причиною такої високої смертності серед хворих із 
онкологічними захворюваннями в Україні. 

В районі, онкологічна допомога населенню здійснюєть-
ся усією лікувальною мережею, як на первинному, так і на 
вторинному рівнях. Координує цю роботу онкологічний 
кабінет КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР», який входить 
до складу консультативно-діагностичної поліклініки. З 
листопаду 2012 року в онкокабінеті працює лікар-онколог 
на 0,5 ставки, яка є зовнішнім сумісником. Медична сестра 
кабінету має достатню підготовку та кваліфікацію (вища 
категорія). 

Захворюваність за 2013 рік склала 304 чоловіка, що ста-
новить 356,0 на 100 тис. населення (2012 рік – 345 чол. 406,0 
на 100 тис.). За поширеністю на перше місце виходить за-
хворювання легеневої системи, 30 випадків, що складає 
35,1 на 100 тис. населення (9,8 % від вперше захворівших), 
в 2012 році – 34 випадки, 40,0 на 10 тис. населення. Дру-

ге місце займає захво-
рювання раку молочної 
залози та шкіри – по 28 
випадків, що становить 
32,8 на 100 тис. населення 
(2012 р.  молочна залоза 
– 33 випадки, 38,8 на 100 
т.н., шкіра – 37 випадків, 
43,5 на 100 т.н.). Захворю-
ваність раком молочної 
залози зменшилась на 
15,2 %, рак шкіри – на 
24,3 %. На третьому 

місці рак ободової кишки – 23 випадки, що становить 
26,9 на 100 т.н. (2012 р. – 28 випадків, 33,0 на 100 т.н.), 
зменшення на 17,8 %. Таким чином у порівнянні з анало-
гічним періодом минулого року структура захворюваності 
майже не змінилась.

За 2013 рік при профілактичних оглядах виявлено 31 
випадок онкозахворювань (10,2 % від вперше взятих на 
облік), що на рівні минулого  року. Найбільша кіль-
кість випадків при профоглядах  виявлена в Підгород-
ненська АЗПСМ – 7; Кіровська АЗПСМ – 6; Ювілейна 
АЗПСМ – 7; Сурсько-Литовська АЗПСМ – 2; Олексан-
дрівська АЗПСМ – 2; Новоолександрівська АЗПСМ – 2; 
Любимівська АЗПСМ – 1; Партизанська АЗПСМ – 1.В 
інших амбулаторіях ЗПСМ не виявлено жодного хворо-
го на рак при профілактичних оглядах. 

З метою раннього виявлення патології молочної залози 
був придбаний і працює в КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ» 
ДОР» цифровий мамограф. Лікар-рентгенолог та дві ме-
дичні сестри пройшли курси та отримали навички роботи 
в кабінеті мамографії. За 2013 рік проведено 882 обстежен-
ня і виявлено 229 випадків патології. 

При аналізі даної ситуації виявлення патології у жінок 
пояснюється тим, що у більшості випадків жінки не обізна-
ні про реальний стан раку молочної залози та необхідності 
даного обстеження. Тому я вважаю, що цей метод обсте-
ження потрібно включити, як обов’язковий при профілак-
тичному огляді жінок старших 40 років.

У відділенні функціональної діагностики консульта-
тивно-діагностичної поліклініки працює обладнання, яке 
використовується, як для лікування, так і діагностики он-
козахворювань, а саме: сучасний фіброгастродуоденоскоп 
з насадкою для колоноскопії (за 2013 рік виконано 5323 об-
стеження з виявленням 43 випадків онкозахворювань); су-
часний апарат УЗД (за 2013 рік виконано 12291 обстеження 
та виявлено 50 випадків онкозахворювань). 

Для підтвердження діагнозу, всі випадки виявленої он-

копатології в КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР», направ-
ляються на консультацію та додаткове обстеження в облас-
ний онкодиспансер.

Для покращення роботи по ранньому виявленню онко-
патології у чоловіків працює кабінет пальцьового обсте-
ження прямої кишки, який створений на базі консульта-
тивно-діагностичної поліклініки КЗ «Дніпропетровська 
ЦРЛ» ДОР».

Для виявлення захворювань патології шийки матки 
працює кабінет патології шийки матки, де встановлено 
комп’ютерний кольпоскоп. 

На сьогодні оглянуто 38893 – 85 % жінок, які підлягають 
профілактичним оглядам. Цитологічно виявлено 3305 ви-
падків,  оздоровлено 2811 – 85 %. З 1508 жінок, оглянутих 
кольпоскопічно, виявлена патологія складає 80 %. 

Рентгенологічним відділенням КЗ «Дніпропетровська 
ЦРЛ» ДОР» за 2013 рік проведено 21585 обстежень та ви-
явлено 29 випадків злоякісних новоутворень. 

Флюорографічно в центрі первинної медико-санітарної 
допомоги оглянуто 16978  чол, що складає 100%  від пла-
ну, виявлено 11 випадків онкопатологій. 

Про поліпшення якості профілактичних оглядів свід-
чить зменшення кількості виявлення занедбаних випад-
ків онкологічних захворювань: так за 2013 рік взято на 
облік 41 чоловік в занедбаній стадії, це 13,5 % від вперше 
взятих, що на 3,0 % менше аналогічного періоду минуло-
го року.  

Збільшилась кількість онкозахворювань з метастазами 
без первинної локалізації осередку. 

Із усіх занедбаних випадків візуальні форми складають 
41,5 % (17 випадків із 41-го). 

На засіданні протиракової комісії проведений деталь-
ний розбір 38 занедбаних випадків, що складає 92,6 %. 
При розборі занедбаних випадків були виявлені наступні 
причини занедбаності: прихований перебіг – 20; несвоє-
часне звернення за медичною допомогою – 15; відсутність 
профілактичних оглядів – 3.

За 2013 рік спеціальним лікуванням охоплено 53,2 % від 
взятих на облік (тобто 162 чол. із 304 вперше взятих на 
облік). 

Сучасна медицина постійно шукає нові методи ліку-
вання онкологічних захворювань. Фахівці заявляють, що 
їм уже відомі багато причин розвитку раку. Під час офі-
ційних заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби 
з раком, зазвичай говорять про те, що онкологічні захво-
рювання є однією з головних в усьому світі. 

Під час проведення акорду роботи до Всесвітнього дня 
боротьби з раком у Дніпропетровському районі необхід-
но використовувати комплекс медичних, гігієнічних та 
соціально-економічних заходів, спрямованих на попере-
дження захворювань та усунення чинників ризику. Най-
важливішою складовою частиною всіх профілактичних 
заходів є формування у населення медико-соціальної ак-
тивності та установок на здоровий спосіб життя. 

У складних погодних умовах найбільше потерпають пенсіонери та одинокі 
люди, які проживають у сільській місцевості. На допомогу в час снігопадів 
радо відгукнулися співробітники Дніпропетровського районного сектору дер-
жавної служби надзвичайних ситуацій. Чоловіки мужньої професії  надали до-
помогу населенню з прибирання заметів з їх подвір’їв, вони завзято відкидали 
сніг та та визволили людей із білого непролазного полону. 

Також, користуючись нагодою, з жителями сільської місцевості проведені 
інструктажі з дотримання правил пожежної безпеки в зимовий період, з метою 
обережного поводження з вогнем, газовими приладами та пічним опаленням.

а. заПоЛяНсЬКий, головний інспектор Дніпропетровського районного 
сектору ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

дсНс іНформУє негода  відступає  перед  мужніми
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Районна дитяча бібліотека продовжує знайоми-

ти юне покоління з культурними та мистецькими 
надбаннями Батьківщини. Січень був позначений 
105-річним ювілеєм народної художниці Марії При-
ймаченко. З цього приводу бібліотекарі відвідали 
Підгородненський НВК №1, де на них чекала вдяч-
на публіка. Це – учні 6-7 класів та їхні вихователі. 
Була підготована бесіда-огляд «Людям на радість». 
Діти почули багато цікавого про життя селянки, яка 
стала народним художником України, лауреатом 
найвищої державної нагороди України – премії ім. 
Т.Г.Шевченка. 

Марія Овксентіївна Приймаченко народилася 12 
січня 1909 року (30 грудня 1908 року за старим сти-
лем) в селі Болотня на Київщині, в родині селянина 

Овксентія Григоровича. Батько був родом із сусідньо-
го села, пішов у «прийми» в сім’ю дружини Параски 
Василівни. Так і прозвали його в селі Приймаченком. 
З прізвиська Овксентій Григорович згодом отримав і 
прізвище. Родина була багатодітною. І батьки, й діти 
вміли працювати, а відпочивали – з піснею на вустах 
та вишивальною голкою в руках. Юна Марійка дода-
ла до цього переліку своє, неповторне: вона малюва-
ла! Якось біля річки пасла гусей, і побачила дивної 
краси птицю… Провела дівчинка поглядом пір’їнку, 
що впала з крила, й раптом побачила на березі синю 
смужку: то був синій глей. Набрала його в пелену, 
принесла додому та й розмалювала ним хату. Потім 
згадувала, як сусідський хлопчик не хотів іти з хати, 
та все просив, щоб йому дали «синю квіточку»: такі 
ті розмальовки були – мов живі… Буйство фантазії 
художниці виливалося в картини, зазвичай мальовані 
яскравою гуашшю. Вони радували око, піднімали на-
стрій, примушували замислюватися над життям, хоч 
і були  мальовані ніби-то в стилі народного приміти-
візму. Ось як сама Марія Овксентіївна описувала один 
зі своїх задумів: «Я моря любила, воду любила. Ход-

жу бережком на болоті, там жабка стрибає, там риба 
пливе. Чую «чирк», – це крокодил чиркає під сороку. 
Дивлюсь – верба нахилилась, а на ній крокодил. А 
біля крокодила – мавпочка, жонка його. Вон в норку, 
а вона на вербі. Отак за звіра заміж підеш: у нього – 
своє, а в тебе – своє». 

В 1960-ті роки у Марії Овксентіївни з’явились пер-
ші учні, які стали приходити до неї вчитись малю-
вати. Отже, на селі відкрилася студія. Художниця 
вчила дітей прислухатися до природи… Син Федір 
теж мав хист до малювання... Цей період у житті 
був найбільш плідним: з-під її пензля вийшли най-
відоміші роботи, більшість із яких зберігаються 
в музеях. Твори художниці з великим успіхом ек-
спонувалися на багатьох виставках в СРСР та за 

кордоном. І скрізь вони вражали гля-
дачів, викликали у присутніх щире захо-
плення, полонили їхню уяву назавжди. 
В 1966 році за цикл «Людям на радість» 
(1960-1966) Марія Приймаченко була 
удостоєна звання лауреата Державної 
премії України ім. Т.Г.Шевченка. У 1970 
році їй присвоєно звання заслуженого 
діяча мистецтв України, а в 1988 році 
– почесне звання народного художника 
України. 

Марія Овксентіївна Приймаченко по-
мерла 18 серпня 1997 року, в рідному селі 
Болотня. Мала на той час майже 89 років, 
і прожила своє життя, як у тому знаме-
нитому мистецькому циклі – «Людям на 
радість»...

Ось про це та багато іншого почули діти 
під час бесіди-огляду. ЇЇ провела для них 
бібліотекар абонементу 5-9 класів РДБ Ла-
риса Омельченко. Хлопці та дівчатка з ці-

кавістю роздивлялися книжкову виставку. Найбільшу 
ж увагу привернула відео-презентація життя й твор-
чості художниці Марії Приймаченко, яку створила бі-
бліотекар юнацького абонементу Дніпропетровської 
центральної районної бібліотеки Юлія Равшанова. 
Фантастичні квіти, казкові звірі, неймовірні, захопли-
ві сюжети – все ожило на екрані ноутбука!.. І щира, 
усміхнена жінка дивилася зі старих фотографій, які 
теж були відтворені на екрані.

Під час бесіди-огляду публіка побачила й звукові 
«ілюстрації»: це співала наша землячка, бандуристка 
Леся Коваль. Вона теж завітала в гості до шести- і се-
микласників. Переливи  струн бандури гармоніювали 
з побаченим на екрані, з  віднайденим у мистецьких 
альбомах... І коли Леся Олексіївна запропонувала їй 
підспівати, діти дружно й невимушено затягли: «Несе 
Галя воду!..».  Мабуть, і сама Марія Овксентіївна по-
раділа б, якби побачила та почула цей мудрий асоціа-
тивний ряд: живопис – музика – щирість!.. Можливо, 
це й є ключ до розуміння її творчості?..

Лариса омеЛЬчеНКо, 
бібліотекар РДБ, місто Підгородне.

ЛЮдям На радістЬ

За покликом серцяЗа покликом серця

До Дня Со-
борності й Сво-
боди України в 
школах прой-
шли інформа-
ційно-просвіт-
ницькі заходи, 
спрямовані на 
популяризацію 
та ознайомлен-
ня із значними 
з д о б у т к а м и 
українців у 
періоди тво-
рення Собор-
ної України.

У бібліотеці 
Шевченківської школи була відкрита історико- літе-
ратурна виставка,  присвячена видатним сторінкам 
історії Української Народної Республіки та Захід-
но-Української Народної Республіки. В усіх  класах 
пройшли  виховні години «Шлях до соборності». 
Педагог-організатор Наталія Нікітенко підготувала 
й провела урочисту загальношкільну лінійку «День 
Соборності України» й загальношкільне свято «Ти 
в серці моїм, Україно». Найбільше вражень у дітей 
викликала робота над міні-проектом «Єдина моя 
Україна». У рамках проекту пройшли тематичні 
уроки, усні журнали, диспути. А результат проек-
ту – виставка колажів, створених учнями разом із 
вчителями. Так, учні початкової школи з класними 
керівниками Вірою Михайлюк, Аллою Дяченко, 
Надією Поліщук та Світланою Осадчук підготували 
колаж «Україно, ти мій дивоцвіт», створений за до-
помогою техніки квілінга. 5 клас (класний керівник 
Ніна Паламарчук) – «Україна квітуча», 6 клас (клас-
ний керівник Валентина Гошина) – «Україна незви-
чайна», 7 клас (класний керівник Світлана Чупрова) 
– «Україна весела», 8 клас (класний керівник Лідія 
Ладчук) – «Україна літературна», 9 клас (класний 
керівник Ірина Чуб-Швець) – «Україна історична», 
10 клас (класний керівник Галина Грезент) – «Украї-
на – любов моя», і завершив виставку колаж учнів 
11 класу «Україна видатна». Кожна робота була ори-
гінальною, витриманою в рамках проекту, відповіда-
ла заданій тематиці, тому переможців і переможених 
не було. 

Усі заходи, проведені в школі,  направлені на те, 
щоб учні й їх батьки знали й шанували свою історію, 
а головне – вміли виносити з неї уроки. Щоб Собор-
ність України була не тільки словосполученням, а 
викликала почуття радості й гордості за свій народ, 
який вперше за шістсот років зробив серйозний крок 
до об’єднання більшості етнічних українських зе-
мель в єдину державу. 

тетяна БезродНа,
заступник директора з виховної роботи Шев-
ченківської СЗШ.

єдина 

ШаНУймо сВоЮ історіЮ

моя Україна

Одним із загальних питань реформування Збройних Сил 
України є перехід до комплектування посад рядового та сер-
жантського складу військовослужбовцями, які проходять вій-
ськову службу за контрактом. Загалом прибічники служби за 
контрактом найчастіше поси-
лаються на світову тенденцію 
до професіоналізації армій. 
Нині повністю професійні 
армії мають понад п’ятдесят 
держав світу. Серед них – ви-
сокорозвинуті країни (США, Канада, Австралія, Японія, Вели-
кобританія тощо), й ті, що мають досить низький економічний 
потенціал (Індія, Пакистан, Нігерія, Філіппіни). 

На жаль, протягом останніх років в Україні відбувається 
зниження показників щодо стану здоров’я, морально-ділових 
якостей юнаків, які підлягають призову на строкову військову 
службу та є основним контингентом для подальшого відбо-
ру на службу за контрактом. До того ж, до війська вже пішла 
молодь, що народилася після Чорнобильської трагедії.  Саме 
тому, можна зрозуміти сподівання на швидке вирішення цих 
та інших армійських проблем за рахунок повного переходу 
на контрактну систему комплектування рядовим і сержантсь-
ким складом, організації професійно-психологічного відбору 
кандидатів на службу за контрактом. Зокрема, перехід на кон-
трактну систему комплектування повинен змінити на краще 
ситуацію з укомплектованістю військ, забезпечити чіткішу мо-
тивацію військовослужбовців до сумлінного виконання своїх 
обов’язків. Це сприятиме підвищенню рівня професіоналізму 
армії, докорінно змінить характер служби та атмосферу ар-
мійського життя, зміцнить військову дисципліну, покращить 
взаємини серед військовослужбовців, морально-психологіч-
ний клімат у військових колективах і врешті-решт забезпечить 
престижність військової служби.

Важливими мотивами призову на контрактну службу у 

Збройних Сил України є: гарантоване робоче місце в умовах 
значного рівня безробіття в країні; стабільне грошове забезпе-
чення, яке, до того ж, постійно підвищується. Крім щомісячно-
го грошового забезпечення, виплачується щорічна матеріальна 

допомога для вирішення соціаль-
но-побутових питань, матеріальна 
допомога на оздоровлення (при 
відбутті у відпустку), при прийомі 
на контрактну службу – одноразо-
ва допомога на початкове обзаве-

дення; безоплатне забезпечення речовим майном; можливість 
особистого фізичного розвитку, ведення здорового способу 
життя. В армії виховується мужність, впевненість в собі, дій-
сно чоловічий характер; перебування в морально здоровому 
військовому колективі при існуючих у цивільному оточен-
ні проблемах з алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією, 
СНІДом тощо; можливість заочного навчання під час служ-
би у цивільних навчальних закладах; перспектива навчання 
у військових інститутах із отриманням офіцерського звання; 
безкоштовне медичне забезпечення; 50% оплата за користу-
вання житлово-комунальними послугами (пільга тимчасо-
во призупинена). Залишається діючою норма законодавства 
щодо 25% оплати за користування житлово-комунальними 
послугами учасниками бойових дій (Югославія, Ірак тощо); 
більш ранній, у порівнянні з цивільним населенням, вихід 
на пенсію при значно вищому розмірі пенсій. При виході  на 
пенсію з вислугою понад 25 років – довічна 50% знижка по 
оплаті житлово-комунальних послуг; можливість прийнят-
тя участі в миротворчих операціях ООН у складі українсь-
кого контингенту (щомісячне грошове утримання – від 600 
доларів США). Гарантована відпустка строком від 30 діб із 
безоплатним проїздом до місця її проведення й назад; забез-
печення житлом (на період першого контракту гуртожитком); 
обов’язкове державне страхування.

У зв’язку з прогресуючим ростом економіки країни Пре-
зидентом України та Урядом приймаються дієві заходи щодо 
підвищення рівня соціально-правового захисту військово-
службовців-контрактників.

На військову службу за контрактом для заміщення посад 
рядового та сержантського складу можуть зараховуватися 
громадяни України, які прослужили на строковій військовій 
службі не менше 3 місяців і мають відповідну професійну під-
готовку за фахом. 

Громадяни України, які мають вищу, професійно-технічну 
або повну загальну середню освіту на військову службу за кон-
трактом можуть зараховуватися без проходження  строкової 
військової служби.

Не зараховуються до списків кандидатів громадяни, які 
були засуджені до позбавлення волі або відбували покарання 
у дисциплінарному батальйоні; громадяни,  які  перебувають 
на обліку в органах внутрішніх справ, мають приводи в органи 
внутрішніх справ за антигромадську поведінку, зловживання 
алкоголем чи вживання наркотичних речовин, перебувають 
під слідством; громадяни, які були раніше звільнені з війсь-
кової служби зі Збройних Сил України та інших військових 
формувань за службовою невідповідністю, які негативно ха-
рактеризуються командуванням військової частини.

Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів 
для прийняття на військову службу за контрактом здійснюєть-
ся шляхом вивчення особистих якостей, перевірки фізичної 
підготовленості, проведення психологічного відбору, органі-
зації медичного огляду.

З питань прийому на військову службу за контрактом усі 
бажаючі можуть звернутись за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
радгоспна, 38, дніпропетровський рВК, тел.: 27-10-07.

Валерій ЛеНЬ, 
військовий комісар Дніпропетровського районного військо-
вого комісаріату, підполковник.

до армії – На ВійсЬКоВУ 
сЛУжБУ за КоНтраКтом

Зимові свята – 
це казкові, яскраві 

миті, коли втілюються в життя всі мрії, 
сподівання та 
бажання. Ми-
наєв час, і вони 
залишають у пам’яті святкові кар-
навали, щасливі усмішки, надію: 
Свято святого Миколая - щирі по-
смішки дітвори, Новий рік, Різдво, 
свято Маланки, старий Новий рік 
чи Василя – найулюбленіші свята 
дорослих та дітей. Дружно та весело відзна-
чила їх новомиколаївська дітвора. 

За переказами 13 січня – день преподо-
бної Маланки (ІV – V ст.). Вона народилася 
в християнській родині, багатій та шанов-
ній. Коли їй виповнилося 14 років, її відда-
ли заміж за парубка Апініана. Він теж був 
вихідцем зі знатної родини. Усе своє майно 

ця молода родина використовувала для того, 
щоб допомагати тим, хто потребує підтрим-
ки. Після багатьох років благоугодних діянь 

Маланія оселилася 
на горі Єлеонській, 
а згодом там було 

засновано монастир. 
На Маланію українці грають у «Ма-

ланку», щоб провести старий рік якомо-
га веселіше. Тож увечері 13 січня гурт 
дітвори зі своїм художнім керівником, 
вбрані в карнавальні костюми, завіта-

ли до сільської бібліотеки щедрувати. Юні 
знавці давніх обрядів проспівали багато ще-
дрівок, а в нагороду отримали солодощі. А 
потім весело та дружно пішли до Будинку 
культури на свято  сільської ялинки зустрі-
чати Новий рік.

світлана КоПитКо, бібліотекар Ново-
миколаївської  сільської бібліотеки. 

ВідЛУННя сВята

Щедрівочку співали
Це питання уже зараз постає перед випуск-

никами середніх загальноосвітніх шкіл райо-
ну, їх батьками, й не тільки, а й перед юнака-

ми, звільненими у запас Збройних Сил, випускниками профтехучилищ та технікумів. 
Професій багато, й кожна з них цікава по-своєму. Якщо ви мужні та сміливі, готові при-
святити своє життя справі служіння народові України – професія міліціонера для вас!

Дніпропетровський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, запрошує: 
випускників середніх загальноосвітніх шкіл району, осіб, звільнених у запас Зброй-
них Сил, випускників профтехучилищ та технікумів, сільську молодь взяти участь 
у конкурсі до вступу в навчальні заклади МВС України; за державним замовленням 
(без оплати за навчання). Після закінчення навчального закладу гарантується працев-
лаштування за спеціальністю.

Для оформлення документів та направлення до вищого учбового закладу системи 
МВС України, більш докладнішої інформації про умови вступу та навчання звертатися 
до Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, але не пізні-
ше ніж до 15 березня 2014 року.

Примітка: «Експеримент із організації набору осіб до ВНЗ МВС та їх подальше нав-
чання за схемою «курсант – військослужбовець – курсант» – ВІДМІНЕНО. Всі канди-
дати на вступ до ВНЗ МВС проходять відбір на навчання на загальних основах».

 телефон для довідок: 753-76-92, (098) 39-68-078, (066) 490-23-01.

Куди піти вчитися?
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ПереВедеННя оБ’єКта НерУхомого майНа з житЛоВого 
У НежитЛоВий аБо з НежитЛоВого У житЛоВий

(Продовження. Початок у № 2)
У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає органові державної 

реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки 
платника податку такої фізичної особи; у разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, така 
особа також подає органові державної реєстрації прав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – під-
приємців щодо особи, яку вона представляє. 2. Додаткові до основного пакету документи: 2.1. Якщо нерухоме майно перебуває в 
іпотеці або податковій заставі, заявник також подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує факт надання 
згоди іпотекодержателем або органом державної податкової служби на відчуження або інше визначення юридичної долі нерухо-
мого майна, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі.                                          (Продовж. в наступному номері газети)

Валерія григорУК, провідний спеціаліст відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстра-
ційної служби Дніпропетровського РУЮ.

Юстиція іНформУє

господарочк а

Наверное, нет ни одного учебника 
истории, где бы говорилось о бла-
женной Ксении Петербургской, па-
мять которой мы празднуем 6 января. 
Зато в каждом учебнике истории обя-
зательно будет рассказ о Наполеоне и 
его деяниях. Два этих человека жили 
примерно в одно время – на рубеже 
XVIII-XIX веков. 

Житие блаженной Ксении нам 
также хорошо известно: в 26 лет, 
совсем молодой женщиной, она вне-
запно стала вдовой и приняла на себя 
подвиг юродства, отказавшись от 
дома, скитаясь в своих неизменных 
красной кофте и зеленой юбке или 
зеленой кофте и красной юбке, под-
вергаясь постоянным насмешкам и 
оскорблениям, пребывая в непрестан-
ной молитве. За свой непонятный для мира много-
летний подвиг блаженная Ксения получила от Бога 
благодать скорой и действенной помощи людям – ее 
участие в тысячах судеб проявлялось ярко и торже-
ствующе.

Могила блаженной Ксении вот уже более 200 лет 

является источником исцелений, дей-
ственной помощью в трудных обстоя-

тельствах, разрешением неразрешимых 
проблем.

Деяния Наполеона известны: сотни 
тысяч погибших, разоренные ограблен-
ные храмы, разрушенные судьбы многих 
людей. Наполеон похоронен в центре 
Парижа, в соборе Дома инвалидов, и ту-
ристы охотно приходят поглазеть на его 
саркофаг из красного порфира, установ-
ленный на зеленом гранитном пьедеста-
ле. Никто не приходит помолиться или 
попросить его о чем-то; для современно-
го человека Наполеон – это просто му-
зейный экспонат.

Блаженная Ксения не руководила госу-
дарством, не собирала многотысячных 
армий, не вела их в завоевательные по-

ходы; она просто молилась, постилась, смиряла свою 
душу и терпела все обиды – но ее влияние на чело-
веческую историю оказалось неизмеримо большим, 
чем влияние любого «наполеона». Хотя об этом и не 
говорят учебники истории…

Константин дроБитЬКо.

христиаНсКие истиНы

На сучасному етапі Україна віднесена 
до групи країн із високим рівнем захво-

рюваності на туберкульоз. Щороку виявляють від 7 до 9 
млн хворих на туберкульоз, від якого помирає близько 
2-2,5 млн осіб.  Сказати, що ситуація із поширенням в 
Україні туберкульозу погана, сказати дуже мало. За рів-
нем розповсюдження туберкульозу та смертності від ньо-
го ми посідаємо друге місце в Європі після Росії, зрештою 
й рівень розповсюдження туберкульозу серед дітей у нас 
не знижується. Кожну го-
дину в Україні реєструєть-
ся 4 хворих на туберку-
льоз, і кожну годину один такий хворий помирає, серед 
них діти, кількість яких із кожним роком збільшується. 
Щорічно в нашій країні вперше реєструється до 40 тис. 
хворих на туберкульоз, помирає 10 тис. Сьогодні 500 ти-
сяч українців знаходяться на диспансерному обліку з при-
воду туберкульозного захворювання, з них 90 тисяч – із 
відкритою формою.

Основні причини епідемії туберкульозу: низька ефек-
тивність вакцинації BCG  – з числа хворих дітей у віці до 
7 років, в пологовому будинку вакциновано лише 60% 
новонароджених; неповноцінне харчування населення; 
контакт із хворими на туберкульоз; соціально-економічні 
фактори. 

На сьогоднішній день у нас виліковується лише 50 % 
хворих туберкульозом, тільки кожен другий виходить із 
захворювання здоровою людиною. А «європейська нор-
ма» – 85% (з шістьох виліковується п’ятеро). Найбільш 
незахищеним прошарком населення перед епідемією ту-
беркульозу є діти. Проблема дитячого туберкульозу по-
требує особливої уваги, бо діти – соціально  незахищені. 
В Україні функціонує система раннього виявлення та 
профілактики туберкульозу серед дитячого населення. 
Це масова туберкулінодіагностика, яка дозволяє щорічно 
виявляти до 200 тисяч дітей, які знаходяться у групі ризи-
ку з так званою скритою або латентною туберкульозною 
інфекцією. Боротьба з цим захворюванням – проблема не 
одного десятиріччя. По-перше, туберкульоз – це інфекція 
хронічна й лікувати її слід тривалий час, а по-друге – її по-
ширення є проблемою медичною лише приблизно на 10%, 
решта складової – соціальна. Складність полягає в тому, 
що існує пряма залежність рівня розповсюдження тубер-
кульозу в країні від її соціально-економічного розвитку».

Стійкість бактерій до антивірусної терапії туберкульо-
зу – одна з причин виникнення в Україні епідемії. Мова 

йде про випадки, коли хворий організм людини вже не 
реагує на ліки. Тоді виникає ускладнена форма захворю-
вання, лікувати яку важко й дорого – приблизно $12 тис. 
Заразитися від хворого на таку форму туберкульозу – осо-
бливо небезпечно: тоді вірус, який потрапляє до організму 
ще здорової людини, викликає в неї одразу важку форму 
хвороби. Найбільшу небезпеку для суспільства несуть 
хворі з відкритою (активною) формою туберкульозу, які 
не бажають лікуватися в стаціонарі, хоча весь цикл ліку-

вання будь-якої форми 
захворювання в Україні є 
безкоштовним. В україн-

ському законодавстві не передбачено примусове лікуван-
ня, тому, на жаль, лікуватися чи ні вирішує сама людина й 
нерідко – ціною свого життя та здоров’я оточуючих. Адже 
саме самовільне припинення лікування й приводить до 
високої смертності. 

На сучасному етапі велике значення має так зване па-
сивне виявлення туберкульозу – за зверненням. Якщо ка-
шель триває протягом трьох тижнів або більше – необхід-
но звернутися до лікаря.

Туберкульоз також  можна виявити за ознаками: різка втра-
та ваги (5-10 та більше кг), слабкість, пітливість, особливо 
вночі, зниження працездатності, апетиту. На підвищення тем-
ператури хворий може не звернути уваги, так як при туберку-
льозі вона не буває високою, 37-37,5 градусів, частіше підви-
щується ввечері. Для своєчасного виявлення туберкульозу не-
обхідно хоча б 1 раз у 2 роки, а ще краще щорічно, проходити 
флюорографічне обстеження легенів. Одне – два обстеження 
протягом року абсолютно безпечні для здоров’я людини, бо, 
як уже було зазначено, туберкульоз може протікати без явних 
симптомів, і початкові його стадії можливо виявити лише при 
своєчасному флюорографічному обстеженні.

Профілактика. Для запобігання туберкульозу, окрім 
специфічної профілактики, яку здійснюють працівники про-
титуберкульозних установ, необхідно дотримуватись здо-
рового способу життя, не зловживати алкоголем, курінням. 
Дотримуватись правил праці та відпочинку, санітарно-гі-
гієнічних умов. У приміщенні має бути свіже чисте повітря. Їжа 
повинна бути збалансована. Варто також уникати стресових, 
конфліктних ситуацій.

Ліля ЛУцеНКо, начальник епідвідділу районного 
управління;

Юлія діаНоВа, завідувач відділення організації 
епіддосліджень районного відділу лабораторних дослід-
жень.                       

еПідемія  туберкульозу  триває

  здороВ’я 

як каже мУдрість...
* у різних життєвих 

ситуаціях саме пошук 
компромісу найчастіше є 
найвірнішим рішенням. 

* людина, яка не вва-
жає за непотрібне при-
слухатися до думки й 

порад оточуючих - проявляє та-
ким чином свою мудрість.

КП «рг «дніпровська зоря» оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад: заступника ре-
дактора, фотокореспондента. Вимоги до претен-
дентів: громадянство України; повна вища освіта 
за напрямком роботи; стаж роботи за фахом не 
менше 3-х років; володіння персональним комп’ю-
тером в обсязі користувача програмного забезпе-
чення. довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
теплична, 27с, телефони: 753-61-02; 375-33-98.
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магнітні  бурі
незначні магнітні коливання очікуються 

4, 5, 18, та 26 лютого.

красуням на замітку
догляд за шкірою обличчя 

При сухій та чутливій шкірі: чайну ложку жир-
ного живильного крему, яким ви зазвичай кори-
стуєтеся взимку, й чайну ложку оливкової олії 
збийте гарненько.

При жирній та комбінованій шкірі: столову 
ложку цинкової мазі й стільки ж оливкової олії 

розітріть до однорідності. Через 20 хв. промокніть серветкою. 

готувати легко!
солянка «особлива»

інградієнти: копчені реберця – 400 г, ва-
рена ковбаса – 150 г, шинка – 70 г, копчена 
ковбаса – 150 г.,корнішони – 5 шт., картопля 
– 2 шт., перець болгарський – 1 шт., цибуля 
ріпчаста – 1 шт., зелень, сметана, спеції. 

Приготування: зваріть бульйон. Спочат-
ку варити з усім м’ясом, щоб був більш наваристий, спеції класти 
теж на початку. Далі слід витягти ребро, зрізати м’ясо й повернути 
в суп (м’ясо). Додати картоплю, огірочки. У цей час посмажити на 
сковорідці цибулю з дрібно нарізаним перцем і залити це томат-
ною пастою, протушкувати та висипати все в каструлю й варити 
до готовності. Дати настоятися близько 30 хв. Подавати зі свіжою 
зеленню й сметаною. Велику роль відіграють спеції, можна додати 
перець чорний, червоний, приправи для м’яса й «букет приправ». 

ЧоловіЧі справи
профілактичні заходи 

Навіть при акуратному користуванні рако-
виною поступово в сифонах та відводах труб 
скупчується: волосся, жир, частинки відходів 
їжі та ін.. Відсутність неприємного запаху 
та чистоту труб може забезпечити обробка 
хімічним засобом, призначеним для прочи-
щення каналізації, яка проводиться регуляр-
но. Також засобом, призначеним для прочи-
щення засмічень, необхідно скористатися, як 
тільки стала вода стікати більш повільно.

маленьки хитрощі 
лимонна кислота 

Для видалення накипу із чайника слід 
використати звичайну лимонну кислоту. 
Візьміть 2 пакетика лимонної кислоти. За-
сипте в чайник (тільки в холодну воду) та 
закип’ятіть. Дайте трохи постояти. Далі 
прополощіть у теплій та холодній воді.

здоров‘я
як не замерзнУти взимкУ

Виходьте на вулицю тільки після щільного прийо-
му їжі. При цьому не можна забувати про жири. Міні-
мальний їх кількість в морозну погоду – 2 чайні ложки 

рослинного або 10 г вершкового масла.
дихайте тільки носом. Видихати можна ротом. 

Бережіть вуха й ноги. Одягайте шапки, добре закри-
вайте вуха, носіть капюшони. Адже на вухах розта-
шована більшість активних точок.

захищайте щоки кремом. Щоки відморожуються 
першими, тому що на щоках найтонша шкіра. Тому не забувай-
те захищати обличчя «жирним» кремом. Не варто робити пілін-
ги в морозну погоду: шкіра від них сильно стоншується.

закутуйте шию. У ній знаходяться судини, що несуть кров 
до голови. Тому шарф варто вибрати не шифоновий, а вовняний 
або флісовий.

Втрачений державний акт на право приватної влас-
ності на землю серії IV-ДП № 023491 на ім’я ахри-
менка сергія геннадійовича, вважати недійсним.

оВНи. Щоб успішно рухатися вперед, потрібні активні дії 
та новий підхід, але робити все потрібно акуратно, без поспіху. 

тіЛЬці. Всі ваші справи складаються успішно, а бажання 
виконуються  на всі 100 %. Очікуйте на матеріальну винагоро-
ду від ваших постійних партнерів. Намагайтеся використову-
вати цю хвилю вдачі задля власного морального задоволення. 

БЛизНЮКи. Ви легкі на підйом, рішучі, енергійні. Саме 
час братися за нові грандіозні проекти. 

раКи. На першому місці – стосунки з близькими, й ви змо-
жете їх зміцнити. А от з начальством краще не сперечатися, з 
цього не вийде нічого конструктивного. 

ЛеВи. Відчуєте неабиякий підйом, підвищиться працездат-
ність і витривалість. Колеги та друзі підтримають. Постарай-
теся максимально використати цей тиждень на всіх фронтах. 

діВи. У життєво важливих справах дотримуйтесь звич-
ного порядку. Але непомітно для інших виділіть трохи часу 
для пошуків додаткового джерела доходу чи запасного аеро-
дрому. 

терези. Фортуна цілковито на вашому боці, тож не сум-
нівайтеся, дійте. Сміливо беріться за нові справи – маєте шанс 

і заробити, й зміцнити свій авторитет. 
сКорПіоНи. На роботі й у діловій кар’єрі намітяться позитивні 

зміни, з’являться нові можливості для професійного росту й поміт-
ного зміцнення матеріального становища.

стріЛЬці. Не відкладайте на потім те, що можна зробити зараз. 
Доведеться усувати помилки й недоробки. Не варто розкривати свої 
козирі навіть близьким друзям.

Козероги. Про свої плани поки що нікому не розповідайте. 
Тоді ніхто не перехопить ваші ідеї та ініціативи, й ви всіх вразите 
блискучим результатом. 

ВодоЛії. Найбільше пощастить тим, хто розширить поле діяль-
ності й сфери застосування своїх талантів. А от у вирішенні фінан-
сових питань варто звернутися за допомогою до надійних людей.

риБи. Результат безпосередньо залежить від вашої активності. 
Якщо в чомусь не впевнені, не соромтеся питати й звертатися за до-
помогою. Спілкуванню заважатиме надмірна категоричність.

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААЄ № 
781711 на ім’я Коваль Валентини іванівни, вва-
жати недійсним. 

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААЄ № 
355687 на ім’я Космачової ольги Вікторівни, вва-
жати недійсним.

дНіПроПетроВсЬКа райдержадміНі-
страція оголошує конкурс на заміщення вакант-
них посад: головного спеціаліста відділу організацій-
ної роботи райдержадміністрації; головного спеціа-
ліста відділу ведення Державного реєстру виборців 
райдержадміністрації (2 посади); головного спеціа-
ліста по роботі з  персоналом райдержадміністрації; 
головного спеціаліста із здійснення внутрішнього 
аудиту райдержадміністрації; головного спеціаліста 
відділу житлово-комунального господарства та бу-
дівництва райдержадміністрації; завідувача сектору 
охорони здоров’я райдержадміністрації; головного 
спеціаліста сектору охорони здоров’я райдержадмі-
ністрації; головного спеціаліста сектору інфраструк-
тури райдержадміністрації; головного спеціаліста з 
питань запобігання та виявлення корупції райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста відділу право-
вого забезпечення райдержадміністрації; головного 
спеціаліста – бухгалтера служби у справах дітей 
райдержадміністрації; головного спеціаліста служби 
у справах дітей райдержадміністрації (тимчасово). 
Вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за напрямком роботи, стаж робо-
ти за фахом не менше 3 років, володіння персональ-
ним комп’ютером в обсязі користувача програмного 
забезпечення. довідка за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. теплична,5, тел.:27-10-17.
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   сергійкові БосаЮ,
10-річному життєрадіс-
ному хлопчикові з села 
олександрівка дніпро-
петровського району, за-
грожує небезпека. 

діагноз: онкологічне 
захворювання крові. 
Мама, Наталія Григо-

рівна, інвалід II групи, 
сама виховує дитину. 

Дорослі не можуть за-
лишити дитину в біді. Ми 
обов’язково допоможемо 
Сергійкові, й він неодмін-
но одужає!

реквізити КБ Приват 
Банк: р/р 5168 7572 4809 5616

мфо 305299  єдрПоУ 14360570
мама – Наталія григорівна Боса: 

моб.тел.: (068) 768-77-63. 

допоможіть урятувати життя

дНіПроПетроВсЬКий рем
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у лютому місяці 
2014 року будуть виникати перерви в електропостачанні наступних на-
селених пунктів нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне, с. Любимівка, 
с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. 
Самарівка, сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Новоолек-
сандрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержинець, с. Зоря, 
с. Олександрівка. телефон диспетчерскої служби: 373-51-12. 

При  виявленні  пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропе-
редач, трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів, відчине-
них і пошкоджених дверей у них, спроб проникнення до приміщення 
з електронним обладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати дис-
петчерську службу дніпропетровського району електричних мереж 
за телефоном: 373-51-12, або районний відділ міліції. 

із повагою до вас адміністрація дрем.

ЛЮБиміВсЬКа  сіЛЬсЬКа  рада 
оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади спеціаліста-зем-
левпорядника на постійну роботу. 
Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України; повна вища 
освіта або базова вища освіта; від-
повідна кваліфікація; стаж робо-
ти за спеціальністю не менше 3-х 
років; володіння комп’ютерними 
програмами. Документи подають-
ся протягом 30 днів із моменту 
опублікування оголошення. 

звертатися за адресою: с. Лю-
бимівка, вул. садова, 1.

Олександрівському народному 
хору «Васильки» виповнюється 25 
років. Хор дружній, згуртований, ба-
гатонаціональний. Робочий репер-
туар сягає сотні музичних 
творів. Основа репертуару 
– українська народна піс-
ня, пісні сучасних авторів, 
які співзвучні та близькі за 
характером до народного 
співу. Візитною карткою 
хору стала пісня «Приїжд-
жайте до нас в Олексан-
дрівку» на слова Антоніни 
Милостивої, музику Олек-
сандра Васильківського, та 
ще немало творів про свій 
край, рідне село написане 
цим дуетом.

Хор – головний учасник усіх свят 
села, трудових колективів. Аматори 
несуть своє мистецтво в сусідні села, 
виступають на полевих станах, у го-
спіталях перед ветеранами війни та 
людьми похилого віку. За святковим 
репертуаром до хорового колективу 
звертаються: школа, бібліотека, мо-
лодь села.

23 роки художнім керівником був 
Олександр Васильківський, аком-
паніатором Роман Вишневецький. 
Вдячність за його велику любов до 
пісні хор взяв назву «Васильки». 
Вже два роки художній керівник 
хору «Васильки» Олександрівського 

сільського Будинку культури - моло-
дий талановитий студент інституту 
культури Костянтин Біляєв. Йому 
всього 20 років, але хор і всі олек-

сандрівці цінують і поважають його. 
Хор відроджує традиції українських 
різдвяних обрядів, святкових коля-
док та щедрівок. Обряди коляду-
вання на Різдво та Новий рік – це 
стародавня «господарська магія», 
яка ставила за мету накликати до-
бробут для господаря в наступному 
році. Уявляли про те, що побажання 
висловлене у новоріччі мало стати 
реальністю. Почесне місце в щедрів-
ках – це величальні пісні, призначені 
для господаря та господині, вони 
малюють образ багатства, спокою й 
родинного щастя.

Учасники  хору «Васильки»  

завітали до односельців із поба-
жанням  щедрого урожаю, здоров’я 
та благополуччя в кожну оселю. За 
сценарієм свята, який був складе-

но Антоніною Милостивою, циган 
(Костянтин Біляєв) водив молоду 
кобилку – символ року (Ірина Ткач), 
яка бажала господарям усього най-
кращого. Виходячи з хати щедру-
вальники казали: «Прощавайте! Дай 
Боже, щоб того року дочекалися!» І 
їх завжди з нетерпінням чекають.

У цьому році хор взяв участь у 
9-му щорічному районному фести-
валі «Різдвяна зірка», де здобули 
перемогу в номінації «За любов до 
української пісні».

ольга іВЛєВа, 
завідуюча Олександрівською  
сільською бібліотекою.

З 2 січня в районній дитячій бібліотеці 
стартувала Акція «Кожний читач – 
меценат», яка буде діяти протягом 
року. Першими відгукнулися 
наші найменші користувачі: 
вихованка дитячого садочку 
«Енергетик» Ліза Вороненко 
та учениця 1-А класу Підго-
родненської СШ-2 Віка Рухлін-
ська. Завдяки юним меценатам фонд бібліотеки 
поповнився книжками – панорамами «Екзотичні тва-
рини», «Курочка Ряба», «Три ведмеді».

Не стоять осторонь і дорослі, в нас читають не 
тільки діти, а й їхні мами, тата, бабусі та дідусі. 
Адже сімейне читання гуртує біля себе всю сім’ю, 
є про що поспілкуватися та що обговорити. Так заві-
дуюча дитячого садочку «Енергетик» Олена Овча-
ренко, яка до речі є мамою нашого читача Артема 
Овчаренка, учня 5 класу Підгородненської СШ-4, 
подарувала книгу дніпропетровського письменника 
Юрія Лигуна «Школа виживання». Тож за неповний 
місяць, відколи ми оголосили Акцію, стали мецена-
тами й подарували книги бібліотеці більше десяти 
чоловік, книргарня поповнилась на 24 книги.

У кожного з нас вдома є прочитані книги, які 
сумно стоять на полиці та припадають пилом. Тож 
беріть участь в Акції, ставайте меценатами, подару-
вавши бібліотеці книгу.

тетяна рУхЛиНсЬКа, 
заступник директора по роботі з дітьми м. Підгородне.

Кожний читач – меценат
ПодарУй КНигУ

23 та 24 січня в Центральній районній бібліотеці 
відбулося відкриття-презентація річної постійно-
діючої книжково-ілюстрованої виставки «Вічний 
як народ» присвячений до 200-річчя із дня народ-
ження Тараса Шевченка. А 25 січня була проведе-
на інформаційна хвилинка під назвою «25 січня – 
День студента».

заПроШУємо Взяти УчастЬ У ВистаВці
У бібліотеці проводиться виставка-демонстрація 

предметів декоративно-прикладного мистецтва, 
яка присвячена 200-річчю з дня народження Т. Г. 
Шевченка. Бажаючих взяти участь, запрошуємо 
приносити свої вироби на абонемент відділу об-
слуговування, який працює з 8.00 до 18.30 години, 
щоденно (окрім неділі).

НоВиНи із життя райоННої БіБЛіотеКи Стрімкий розвиток засобів зв’язку 
та прорив у наше інтенсивне життя мо-
більних телефонів не лише полегшили 
спілкування між абонентами, можли-
вість оперативного отримання необхід-
ної інформації, але й породили такий 
новий вид злочину, як «телефонне шах-
райство». Схема його проста, якоїсь над-
звичайної винахідливості при цьому не 
потрібно, але треба майстерно володіти 
риторикою та навиками переконання. 
Вирішальним тут є фактор несподіванки 
та… гра на емоціях потерпілого. Шахрай 
телефонує зазвичай серед ночі (часто 
навмання) на номер мобільного телефо-
ну. Якщо на іншому кінці дроту слухавку 
візьме жінка, невідомий починає словес-
ну атаку: «Чи є у вас син (чоловік), якщо 
відповідь позитивна, то «голос» повідом-
ляє, що він… затриманий співробітника-
ми міліції. І чекає реакцію співрозмовни-
ці. Якщо жінка вірить, починає нервува-
ти і вступає в діалог, розпитуючи: «Що? 
Де? Як?» – це все, жертва «на гачку». 
«Включаючи» майстерність красно-
мовства, аферист «розводить» жертву 
на гроші – просить перерахувати пев-
ну суму на рахунок мобільного теле-
фону (номер диктують). Потерпіла, не 

усвідомлюючи спросоння та на хвилі 
душевного хвилювання своїх дій та не 
розібравшись у ситуації, мерщій кида-
ється скуповувати картки поповнення 
рахунків або перераховують гроші через 
термінали. І лише коли гроші благопо-
лучно переказані – «включається» логіч-
не мислення і жертва здогадуються зате-
лефонувати рідним. Коли ж дізнаються, 
що з їх рідними усе гаразд, розуміють, 
що їх ошукали і звертаються до міліції.  
У зв’язку з чим – кілька корисних по-
рад для громадян як не стати жертвою 
«телефонних шахраїв»: по-перше, 
спробуйте перевірити отриману ін-
формацію, передзвонивши тому, хто 
«потребує негайної допомоги» або лю-
дям, які можуть в даний момент бути 
поруч і підтвердити чи спростувати 
її; по-друге, запитайте невідомого про 
щось особисте, наприклад, в яке місто 
він телефонує, чи як звати того, хто «по-
требує допомоги», скільки йому років 
тощо. Швидше за все, аферисти пра-
цюють навмання й так швидко не зорі-
єнтуються. Просто кладуть слухавку. 
Якщо скажуть, що телефонують із мі-
ліції – передзвоніть у вказаний відді-
лок і перевірте інформацію. Так само 

й з лікарнями чи іншими закладами. 
Це займе лічені хвилини, але збереже 
ваші кошти і нерви, адже переживати 
ви будете і до того, поки не дізнаєтесь, 
що з вашими родичами все гаразд і 
після, з’ясувавши, що це шахрайство 
і ви втратили «кругленьку» суму. 
Як правило, такі телефонні шахраї «пра-
цюють» серед ночі, коли важко зорієн-
туватися та логічно мислити, тим біль-
ше, отримавши таку негативну інформа-
цію. Але пам’ятайте – краще порахувати 
до десяти, зосередитися й прийняти ви-
важене рішення, ніж потерпіти від вдалої 
оборудки махінаторів.

Якщо ви або ваші знайомі все ж по-
трапили в подібну ситуацію, й незна-
йомі люди, представляючись будь-ким, 
вимагають у вас гроші за вирішення 
якихось питань, негайно телефонуйте 
до  чергової частини Дніпропетровсько-
го РВ: Дніпропетровській район, сел. 
Ювілейне, вул. Радгоспна, 38, за тел.: 
753-77-04, моб. тел. (067) 539-95-03.

Юрій аНтоНЮК, заступник на-
чальника сектору ДІМ Дніпропе-
тровського РВ ГУМВС України у 
Дніпропетровській області, майор 
міліції.

міЛіція застерігає Не стаНЬте жертВоЮ теЛефоННих ШахраїВ

колектив чумаківської сЗШ щиро вітає 
із днем народження 

Валентину 
стець

Шановна Валентино Іванівно!
У минулому Ви – краща уче-

ниця нашої школи, відмінниця 
навчання, активна учасниця 
шкільного самоврядування. За-
раз Ви працюєте на посаді Чу-
маківського сільського голови, 
користуєтесь заслуженою пова-
гою, вирішуєте всі питання та проблеми громади.

Ми щиро вдячні Вам за  підтримку роботи 
нашого колективу. Дякуємо за піклування 
про дітей школи, допомогу  в організації 

свят та надання фінансової та дієвої під-
тримки тим, хто її заслуговує й потребує.

з щирістю й любов’ю бажаємо міц-
ного здоров’я, довгих років життя, 
добра від людей, радості та Божого 
благословення в усіх ваших добрих 

справах та благих починаннях.

приїждж айте до нас  
«ВасиЛЬКи» сВятКУЮтЬ ЮВіЛй

У зв’язку з сильними морозами та снігопадами Дер-
жавтоінспекція Дніпропетровського району рекомендує 
всім учасникам дорожнього руху бути особливо уваж-
ними та обережними, неухильно дотримуватись Правил 
дорожнього руху. Шановні водії! Необхідно неухильно 
дотримуватись Правил дорожнього руху, бути особливо 
уважними та обережними. Слідкуйте за технічним ста-
ном автомобіля, користуйтеся пасками безпеки, не пере-
вищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та 
правил паркування (аби не заважати роботі снігоприби-
ральної техніки). Будьте уважними та обережними за кер-
мом, особливо перед навчальними закладами, заздалегідь 
знижуйте швидкість, не об’їжджайте транспорт, який зу-
пинився перед «зеброю», зупиніться й пропустіть дітей, 
які переходять дорогу. Шановні діти! Не катайтеся на 
ковзанах по тротуару, а тим більше по проїжджій части-
ні – це дуже небезпечно. На дорозі можуть бути виїмки, 
частина дороги може не бути покрита льодом. Кататися 
треба на катку, там спеціально очищені від зайвих пред-
метів майданчики, які заливають водою, тому поверхня 

там рівненька, гладенька, по ній добре кататися. Ніколи не 
спускайтеся на санках або на лижах з тієї гірки, що веде 
на дорогу. Переходьте  проїзну частину тільки по пішо-
хідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а 
в разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів 
або узбіч. Виходьте на проїзну частину із-за транспортних 
засобів, тільки впевнившись, що відсутні інші транспорт-
ні засоби, що наближаються.

У разі наближення транспортного засобу з увімкненим 
проблисковим маячком червоного або синього кольору, 
або спеціальним звуковим сигналом, треба утриматися 
від переходу проїзної частини або негайно залишити її. Не 
вибігайте на проїзну частину, влаштовуючи ігри на про-
їзній частині або поблизу неї. Зимова дорога криє в собі 
небезпеку, тому зосередьте на ній всю увагу.

Шановні батьки! Кращий приклад безпечної поведін-
ки на дорозі можете подати тільки ви самі. Адже діти ча-
сто копіюють поведінку дорослих, тому дотримання вами 
вимог Правил дорожнього руху є додатковою гарантією 
безпеки вашої дитини.

даі іНформУє Увага! Діти на Дорозі!


