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Дорогі жителі Партизанської сільської 
громади! Прийміть сердечні вітання з Но-
вим роком та Різдвом Христовим! 

Нехай прекрасні 
зимові свята при-
несуть мир, спокій 
і злагоду, впевне-
ність у майбутньо-
му. 

Зичу вам міцного 
здоров’я, успіхів, 
родинного щастя, 
достатку й благо-
получчя. Від щи-
рого серця бажаю 
гарного настрою й 
любові, достатку в 
кожному домі, не-
хай у вашому житті завжди панують гармо-
нія та мир!

З повагою Іван БУРЯК, 
Партизанський сільський голова.  

Кіровський селищ-
ний голова Василь 

ГЕЗЬ від щирого 
серця вітає Кіров-

ську територіальну 
громаду з наступа-

ючим світлим святом 
– Різдвом Христовим! 

Різдво – особливе свя-
то, воно сповнене домашнім за-
тишком й дивами, адже ми всі в 
глибині душі віримо в чарівниц-
тво, здатне в одну мить змінити 
наше життя на краще. 

Бажаю миру й спокою в кожно-
му домі, добра, взаєморозуміння, 
достатку, любові, щастя, душев-
ної рівноваги, успіхів у всіх по-
чинаннях, побільше радості, міц-
ного здоров’я та всіх благ! Нехай 
виправдовуються всі очікування 
й збуваються найзаповітніші мрії!

Шановні жителі 
Дніпропетровського району!

Зустріч Нового року та Різдва – це 
дивовижна пора, завжди хви-
лююча й завжди радісна. У такі 
свята завжди очікуєш від 
життя казкових змін. Тому 
дозвольте від щирого серця 
привітати вас із наступаючим 
Новим роком та Різдвом і поба-
жати, щоб всі передноворічні сподіван-
ня не просто банально збулися, а реаль-
ність перевершила навіть найпотаємні-
ші й фантастичні очікування. 

Бажаю вам міцного здоров’я й натхнен-
ня, родинного щастя та добробуту, затиш-
ку й тепла, здійснення надій та бажань! 
Нехай життя дарує вам чудові подорожі, 
нові звершення. І нехай успіх стане супут-
ником усіх починань. 

З повагою Віктор ШИНКЕВИЧ, 
депутат Дніпропетровської облради.

ЗІ СВЯТИМ ВЕЧОРОМ, ІЗ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Почесне звання «Мати-Героїня» присвоєне 
Наталії Бомбир, 1965 року народження, жи-
тельці села Зоря, відповідно до Указу Прези-
дента України від 03.12.2015 року № 676/2015. 

У дружньому родинному колі нашої зем-
лячки виховується п’ятеро дітей. Тож поба-
жаємо Наталії Миколаївні та всім членам її 
сім’ї міцного здоров’я та  благополуччя. Нехай 
веселі Різдвяні свята будуть зігріті затишком 
дружніх обіймів та родинним спілкуванням. 
А щедра доля  на крилах приносить багато 
світлих і радісних миттєвостей у житті.   

НАГОРОДА

РІШЕННЯ  ПРО  РАЙОННИЙ  БЮДЖЕТ  НА  2016  РІК
Відповідно до Конституції України, керую-

чись Бюджетним кодексом України, закона-
ми України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної ко-
місії районної ради з питань соціально-еконо-
мічного розвитку району, бюджету і фінансів, 
районна рада вирішила: 

1. Визначити на 2016 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 242652,8 

тис. грн, в тому числі доходи загального фонду 
районного бюджету – 241893,8 тис. грн, доходи 
спеціального фонду районного бюджету – 759,0 
тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

– повернення кредитів до районного бю-
джету у сумі 2015,1 тис. грн, у тому числі 
повернення кредитів до спеціального фонду 
районного бюджету – 2015,1 тис. грн згідно з 
додатком 5 до цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 
244667,9 тис. грн, у тому числі видатки загаль-

ного фонду районного бюджету – 241893,8 
тис. грн, видатки спеціального фонду район-
ного бюджету – 2774,1 тис. грн;

– профіцит загального фонду районного 
бюджету у сумі 20,0 тис. грн згідно з додатком 
6 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду районного 
бюджету у сумі 20,0 тис. грн згідно з додатком 
6 до цього рішення.

2. Затвердити загальний обсяг видатків за 
тимчасовою класифікацією видатків і креди-
тування місцевих бюджетів, бюджетні при-
значення головним розпорядникам коштів 
районного бюджету на 2016 рік у розрізі тим-
часової класифікації видатків і кредитування 
місцевих бюджетів, у тому числі по загально-
му фонду – 241893,8 тис. грн та спеціальному 
фонду – 2774,1 тис. грн згідно з додатками 2 
та 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок 

бюджетних коштів районного бюджету у 
сумі 460,0 тис. грн. 

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні 
трансферти згідно з додатком 4 до цього 
рішення.

5. З метою забезпечення виконання По-
станови Кабінету Міністрів України від 
4 березня 2002 року № 256 «Про затвер-
дження Порядку фінансування видатків 
місцевих бюджетів на здійснення заходів 
із виконання державних програм соціаль-
ного захисту населення за рахунок суб-
венцій з державного бюджету» (з ураху-
ванням внесених змін) визначити управ-
ління соціального захисту населення рай-
держадміністрації відповідальним за:

підготовку пропозицій на фінансування 
державних програм соціального захисту 
населення та перерозподіл їх річних обсягів, ви-
ходячи з фактично нарахованих обсягів відповід-

них пільг, субсидій та допомог населенню;
(Продовження  читайте  на  2 стор.)

25 грудня 2015 року  відбулося пленарне за-
сідання 3 сесії районної ради, яке провів го-
лова районної ради Роман Пруденко. 

У роботі сесії взяли участь депутати обласної 
ради Віктор Шинкевич та Олександр Широких.

Перед початком пленарного засідання го-
лова районної ради вручив Почесну відзнаку 
голови обласної ради Ніколаєву Олександру 
Івановичу та Почесну грамоту обласної ради 
Шинкевичу Віктору Геннадійовичу.

На сесії депутати районної ради затвердили Про-
граму соціально-економічного та культурного роз-
витку району і районний бюджет на 2016 рік.

Про Програму соціально-економічного роз-
витку району доповіла головний спеціаліст 
відділу економіки і торгівлі районної держав-
ної адміністрації Валентина Верпаховська, яка акцентувала увагу депутатів на 
основних напрямках соціально-економічного розвитку району та назвала об’єк-
ти, що пропонуються до фінансування у 2016 році за рахунок коштів державно-
го, обласного та місцевих бюджетів, зокрема:

– продовження будівництва 12-ти групового дошкільного навчального закладу  
на ж/м Володимирський Ювілейної селищної ради; 

– капітальний ремонт ДНЗ «Веснянка» Миколаївської сільської ради;
– реконструкція Будинку культури під районний спортивно–культурний комп-

лекс в с.Любимівка;
– капітальний ремонт Будинку культури в с. Новоолександрівка;
– утеплення фасаду районного Будинку культури та проведення робіт з бла-

гоустрою прилеглої території;
– покращення гідрологічного режиму р.Течія (р.Татарка) для захисту від підто-

плення сіл Любимівка та Придніпрянське на території Любимівської сільської ради;
– реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка;
– проведення робіт з капітального та поточного ремонту доріг комунальної власності;
– відновлення зовнішнього освітлення у Дніпропетровському районі;
– реконструкція котельні Олександрівської СШ із заміною газових котлів на твер-

дому паливі;
– будівництво місцевих очисних споруд в Новомиколаївській СШ;
– капітальний ремонт Горянівської СШ (утеплення фасадів);
– капітальний ремонт будівлі, спортивної зали Кіровської СШ;
– капітальний ремонт внутрішніх приміщень Волоської СШ;
– встановлення колективної установки доочищення води для питних потреб у 9-ти 

комунальних закладах освіти району;
– прибудова в складі НВК дитячого садка до основної будівлі Горянівської СШ;

– будівництво дитячого садочка в селі Ста-
рі Кодаки;

– будівництво водопроводу в населених 
пунктах Сурсько-Литовське, Новомиколаїв-
ка, Зелений Гай та Сурсько-Клевцеве.

З доповіддю про районний бюджет ви-
ступила начальник фінуправління Наталія 
Левчук, яка акцентувала увагу на тому, що 
районний бюджет 2016 року реальний і без-
дефіцитний, збалансований за доходами та 
видатками і складає 244,7 млн грн.

У співдоповіді від постійної комісії з пи-
тань соціально-економічного розвитку, бю-
джету і фінансів Віра Підодвірна зазначила, 
що 1/7 районного бюджету (30,3 млн грн) – це 
власні доходи, з яких 96,7 %  (29,3 млн грн) 

складає податок на доходи фізичних осіб та 2,5 % (0,8 млн грн) – власні надхо-
дження спеціального фонду бюджетних установ за надані послуги.

6/7 районного бюджету (212,4 млн грн) – це фінансова підтримка районного бюдже-
ту з боку держави у вигляді субвенцій (199,7 млн грн) та дотації (12,7 млн грн).

Про соціальну спрямованість районного бюджету говорить той факт, що на соціаль-
но-захищені видатки, а саме на оплату праці працівників бюджетних установ, медика-
менти, харчування, енергоносії, різні види соціальної допомоги, планується направи-
ти 222,9 млн грн або 91,1 % від загального обсягу районного бюджету.

Запланований фінансовий ресурс забезпечує у повному обсязі плановими призна-
ченнями розрахунки по соціально захищених видатках та об‘єктивну потребу по ін-
ших поточних видатках бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету.

Депутати районної ради затвердили заходи на 2016 рік по реалізації завдань 
Комплексної Програми соціального захисту населення – 952,42 тис. грн та Про-
грами розвитку фізичної культури і спорту – 160 тис. грн.

Заслухали звіти про виконання  районних програм розвитку Дніпропетровського 
районного військового комісаріату та економічної підтримки Дніпропетровської ра-
йонної газети «Дніпровська зоря»  до 2015 року і затвердили нові відповідні програми.

Про план роботи районної ради VII скликання та про структуру і штатну чи-
сельність виконавчого апарату районної ради на 2016 рік доповіла заступник го-
лови районної ради Любов Біла.

З профільних питань – голови постійних комісій Роман Д’яченко, Володимир 
Ткаченко, Олексій Невеселий та Едуард Підлубний.

З усіх  питань, внесених до порядку денного сесії, прийняті відповідні рішення.
Лариса НЕВЕСЕЛА, 

начальник відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого 
апарату районної ради.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН ІЗ БЮДЖЕТОМ
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(Закінчення, початок читайте на 1 стор.)
здійснення фінансового контролю за ефективніс-

тю витрачання коштів субвенцій з державного бю-
джету за зазначеними програмами;

забезпечити пропорційний розподіл видатків на 
надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених 
законодавством пільг та компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян, які фінансу-
ються за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету, між видами послуг;

протягом 2016 року фінансування державних 
програм соціального захисту населення проводити 
з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного 
кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів 
України від 4 березня 2002 року № 256 «Про затвер-
дження Порядку фінансування видатків місцевих 
бюджетів на здійснення заходів з виконання дер-
жавних програм соціального захисту населення за 
рахунок субвенцій з державного бюджету» (з ура-
хуванням внесених змін) та забезпечити контроль 
за цільовим та ефективним використанням бюджет-
них коштів;

використання субвенції з державного бюджету на 
виплату державної соціальної допомоги на дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг 
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 
здійснювати відповідно до вимог пункту 15 Поряд-
ку призначення і виплати державної соціальної до-
помоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, грошового забезпечення бать-
кам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші хо-
дять за дитиною», затвердженого Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 81 
(зі змінами та доповненнями).

6. З метою ефективного використання коштів 
субвенцій та дотацій з державного та інших бюдже-
тів надати право голові районної ради за поданням 
райдержадміністрації протягом бюджетного року 
своїми розпорядженнями з подальшим затверджен-
ням їх на сесіях районної ради:

після прийняття Кабінетом Міністрів України 
відповідних нормативно-правових актів розподіля-
ти між місцевими бюджетами обсяги та визначати 
головного розпорядника за субвенціями та дотація-
ми з державного бюджету;

перерозподіляти їх річні обсяги між місцевими 
бюджетами та головними розпорядниками коштів 
районного бюджету;

збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову 
частини районного бюджету на суми уточнення об-
сягів трансфертів з державного та інших бюджетів 
і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів 
між головними розпорядниками цих коштів та міс-
цевими бюджетами району.

7. Надати право голові районної ради у процесі 
виконання районного бюджету за поданням райдер-
жадміністрації протягом бюджетного року здійс-
нювати своїми розпорядженнями, з подальшим за-
твердженням їх на сесіях районної ради, перерозпо-
діл видатків за кодами тимчасової класифікації ви-
датків та кредитування й обсягами міжбюджетних 
трансфертів у межах загального обсягу бюджетних 
призначень головного розпорядника коштів за за-
гальним та спеціальним фондами районного бю-
джету з внесенням відповідних змін до додатків до 
рішення районної ради, у тому числі переліку об’єк-
тів, фінансування яких буде проводитися за рахунок 
коштів бюджету розвитку, і переліку регіональних 
програм, які фінансуються за рахунок коштів ра-
йонного бюджету.

8. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу 
України, доручити районній державній адміністра-
ції в особі фінансового управління райдержадміні-
страції вносити зміни до цього рішення, погоджені 
з постійною комісією районної ради з питань соці-
ально-економічного розвитку району, бюджету та 
фінансів, до розпису районного бюджету в порядку, 
визначеному чинним законодавством:

на виконання розпоряджень районної державної 
адміністрації за відповідними окремими структур-
ними підрозділами районної державної адміністра-
ції – головними розпорядниками бюджетних коштів 
у зв’язку із перейменуванням та реорганізацією цих 
підрозділів;

якщо після прийняття рішення про районний 
бюджет відповідальність за виконання функцій 
або надання послуг, на які затверджено бюджетне 
призначення, у тому числі за видатками бюджету 
розвитку, передається відповідно до законодавства 
від одного головного розпорядника бюджетних ко-
штів іншому головному розпоряднику бюджетних 
коштів; 

за джерелами доходів і напрямами видатків го-
ловних розпорядників коштів районного бюдже-
ту за кодами тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів відповідно до 
наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 
2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі 
змінами). 

Забезпечити подальше затвердження цих змін на 
сесіях районної ради.

9. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінан-
сування яких буде здійснюватися за рахунок коштів 
бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рі-
шення.

10. Затвердити на 2016 рік резервний фонд район-
ного бюджету у сумі 2169,1 тис. грн.

11. Затвердити перелік захищених статей ви-
датків загального фонду районного бюджету на 
2016 рік за їх економічною структурою: оплата праці 
працівників бюджетних установ; нарахування на за-
робітну плату; придбання медикаментів та перев’я-
зувальних матеріалів; забезпечення продуктами 
харчування; оплата комунальних послуг та енер-
гоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні 
трансферти місцевим бюджетам; забезпечення інва-
лідів технічними та іншими засобами реабілітації, 
виробами медичного призначення для індивідуаль-
ного користування.

12. Затвердити в складі видатків районного бю-
джету кошти на реалізацію регіональних програм 
у сумі 3760,0 тис. грн згідно з додатком  8 до цього 
рішення.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного ко-
дексу України надати право районній державній ад-
міністрації в особі фінансового управління райдер-
жадміністрації отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 
тимчасових касових розривів районного бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування від-
сотків за користування цими коштами з обов’язко-
вим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 
періоду.

14. Установити, що в загальному фонді районного 
бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спе-
ціального фонду районного бюджету України на 
2016 рік у частині доходів та в частині кредитування 
є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного 
кодексу України.

16. Установити, що джерелом формування спе-
ціального фонду районного бюджету на 2016 рік у 
частині фінансування є кошти, які передаються з 
загального фонду районного бюджету. 

17. Відповідно до пункту 20 Прикінцевих та пе-
рехідних положень Бюджетного кодексу України 
в 2016 році з бюджетів сіл, селищ, міста районного 
значення здійснювати видатки, визначені підпунк-
том «а» пункту 2 та пунктом 5 частини першої стат-
ті 89 Кодексу в частині утримання дошкільних на-
вчальних закладів та сільських, селищних і міського 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля. 

Такі видатки здійснювати за рахунок міжбю-
джетних трансфертів з районного бюджету бюдже-
там місцевого самоврядування.

Міжбюджетним трансфертом визначити іншу 
додаткову дотацію на утримання закладів соціаль-
но-культурної сфери.

Органи місцевого самоврядування можуть спря-
мовувати іншу додаткову дотацію на утримання 
закладів соціально-культурної сфери на поточні та 
капітальні видатки, на здійснення заходів з оптимі-
зації мережі дошкільних та клубних закладів.

18. Загальний обсяг іншої додаткової дотації на 
утримання закладів соціально-культурної сфери 
місцевим бюджетам району визначити за такою 
формулою:

Vsks = Vosi+ Vomi+ Vki, де Vosi – розрахунковий 
показник обсягу видатків на освіту для бюджетів 
сіл, селищ, крім селищ міського типу, визначається 
за такою формулою:

Vosi = (Vo_2016 - Vom) х (Kod х Di / Dr + Kog 
х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr), де Vo_2016 – загальний 
розрахунковий показник обсягу видатків на до-
шкільну освіту, обчислений на рівні не меншому 
за фактичні (обґрунтовані) видатки на дошкільну 
освіту в попередньому році по установах дошкіль-
ної освіти, де: Vo_2016 = (Vo_2015 – Vo_2015_
отг)*Kindex._2016*Kfin.spr., де: Vo_2015 – розра-
хунковий показник обсягу видатків на дошкільну 
освіту в 2015 році, має значення – 22611,6690090825;

Vo_2015_отг – розрахунковий показник обсягу 
видатків на дошкільну освіту в 2015 році по радах, 
які в 2016 році увійшли до ОТГ, має значення – 
12067,865;

Kindex._2016 – очікуваний індекс цін у 2016 році, 
приймаємо значення – 1,099;

Kfin.spr. – коефіцієнт зниження фінансової спро-
можності районного бюджету, виходячи з очікуван-
ня зниження надходжень до районного бюджету на 
рівні 10 відсотків, приймаємо значення – 0,90;

Vom – розрахунковий показник обсягу видатків 
на дошкільну освіту, який визначається для бюдже-
тів міста районного значення, селищ міського типу 
за такою формулою: 

Vom = ∑Vomi;
Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора 

кількості дітей віком до 6 років (включно), встанов-
люється значення – 0,3;

Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора 
кількості груп у дитячих садках, встановлюється 
значення – 0,1;

Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що від-
відують дошкільний заклад, який визначається за 
такою формулою:

Kot = 1 - Kod - Kog = 0,6;
Di – загальна кількість дітей віком до 6 років 

(включно), прикріплених до дитячого дошкільного 
закладу;

Dr – загальна кількість дітей у селах, селищах ра-
йону, крім селищ міського типу;

Gi – кількість груп у дитячих садках в i-му селі, 
селищі, крім селища міського типу;

Gr – кількість груп у дитячих садках у цілому в 
селах, селищах, крім селищ міського типу;

Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний за-
клад в i-му селі, селищі, крім селища міського типу;

Tr – кількість дітей, що відвідують дошкільний 
заклад у цілому в селах, селищах, крім селищ місь-
кого типу.

Vomi – розрахунковий показник обсягу видатків 
на освіту для бюджету міста районного значення та 
селищ міського типу визначається за такою форму-
лою:

Vomi = Hod_2016 х (Kdm х Dim х Kzd + Kdmsn-
sp х Ksn-sp х Dim), де Hod_2016 – фінансовий 
норматив бюджетної забезпеченості на одну ди-
тину дошкільного віку в 2016 році, де: Hod_2016 = 
Hod_2015*Kindex._2016*Kfin.spr., де: Hod_2015 – 
фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 
одну дитину дошкільного віку в 2015 році, має зна-
чення – 14,0001665587781;

Kindex._2016 – очікуваний індекс цін у 2016 році, 
приймаємо значення – 1,099;

Kfin.spr. – коефіцієнт зниження фінансової спро-
можності районного бюджету, виходячи з очікуван-
ня зниження надходжень до районного бюджету на 
рівні 10 відсотків, приймаємо значення – 0,90;

Kdm – фактичний коефіцієнт охоплення дітей 
віком до шести років (включно) у районах дошкіль-
ними закладами (крім санаторних та спеціальних 
дошкільних закладів (груп), розташованими у місті 
районного значення, селищах міського типу. У пла-
нованому бюджетному періоді Kdm має окреме зна-
чення для кожної адміністративно-територіальної 
одиниці, а саме: Кіровська селищна рада – 0,121; 
Підгородненська міська рада – 0,344

Dim – кількість дітей віком до 6 років (включно) 
у місті районного значення, селищах міського типу;

Kzd – коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на 

дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кіль-
кість дітей у дошкільних закладах (крім санаторних 
та спеціальних дошкільних закладів (груп) станом на 
1 січня року, що передує планованому, перевищує на 
20 і більше відсотків кількість дітей у дошкільних за-
кладах і-тої адміністративно-територіальної одиниці 
відповідно у міській та сільській місцевості станом на 
1 січня звітного періоду. На планований бюджетний 
період Kzd дорівнює 1,1;

Kdmsn-sp – фактичний коефіцієнт охоплення 
дітей віком до шести років (включно) у районах 
санаторними та спеціальними дошкільними закла-
дами (групами), розташованими у місті районного 
значення, селищах міського типу. 

Ksn-sp – коригуючий коефіцієнт обсягу видатків 
на дошкільну освіту у санаторних та спеціальних 
дошкільних закладах (групах) і-тої адміністратив-
но-територіальної одиниці. На планований бюджет-
ний період Ksn-sp дорівнює 1,1;

Vki – розрахунковий показник обсягу видатків на 
культуру для бюджету місцевого самоврядування 
визначається за такою формулою:

Vki = Hkk x (Ni - Nrkki + Njk - Nik) + Hkb x (Ni - 
Nrkbi + Njb - Nib),

де Hkk – фінансовий норматив бюджетної за-
безпеченості на культурно-освітні послуги, що на-
даються клубними закладами, які фінансуються з 
бюджетів місцевого самоврядування, з розрахунку 
на одного жителя;

Hkb – фінансовий норматив бюджетної забез-
печеності на культурно-освітні послуги, що нада-
ються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів 
місцевого самоврядування, з розрахунку на одного 
жителя.

Розрахунок зазначених нормативів проводиться 
за такими формулами:

Hkk = Hk_2016 x Kkk,
Hkb = Hk_2016 x Kkb, де Hk_2016 – фінансовий 

норматив бюджетної забезпеченості на культуру 
для зведеного бюджету району, обчислений на рів-
ні не меншому за фактичні (обґрунтовані) видатки 
на культуру в попередньому бюджетному році, 
де: Hk_2016 = Hk_2015*Kindex._2016*Kfin.spr., де: 
Hk_2015 – фінансовий норматив бюджетної забез-
печеності на культуру в 2015 році, має значення – 
218,557601588749;

Kindex._2016 – очікуваний індекс цін в 2016 році, 
приймаємо значення – 1,099;

Kfin.spr. – коефіцієнт зниження фінансової спро-
можності районного бюджету, виходячи з очікуван-
ня зниження надходжень до районного бюджету на 
рівні 10 відсотків, приймаємо значення – 0,90;

Kkk – коефіцієнт частки обсягу видатків бюдже-
тів місцевого самоврядування на культурно-освітні 
послуги, що надаються клубними закладами, які фі-
нансуються з бюджетів місцевого самоврядування, 
у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості 
на культуру в зведеному бюджеті району;

Kkb – коефіцієнт частки обсягу видатків бюдже-
тів місцевого самоврядування на культурно-освітні 
послуги, що надаються бібліотеками, які фінансу-
ються з бюджетів місцевого самоврядування, у фі-
нансовому нормативі бюджетної забезпеченості на 
культуру в зведеному бюджеті району.

Величина коефіцієнтів Kkk і Kkb установлюють-
ся на рівні, а саме: величина Kkk – 0,34, а величина 
Kkb – 0,16;

Nrkki – чисельність наявного населення i-того 
міста районного значення, села, селища, що обслу-
говується клубними закладами, які фінансуються з 
районного бюджету;

Nrkbi – чисельність наявного населення i-того мі-
ста районного значення, села, селища, що обслуго-
вується бібліотеками, які фінансуються з районного 
бюджету;

Njk – чисельність наявного населення сусідніх 
сіл, селищ, що не мають клубних закладів і обслу-
говуються клубними закладами, які фінансуються 
з бюджету i-того міста районного значення, села, 
селища;

Njb – чисельність наявного населення сусідніх 
сіл, селищ, що не мають бібліотек і обслуговуються 
бібліотеками, які фінансуються з бюджету i-того мі-
ста районного значення, села, селища;

Nik – чисельність наявного населення i-того мі-
ста районного значення, села, селища, що обслуго-
вуються клубними закладами, які фінансуються з 
бюджету сусідніх сіл, селищ;

Nib - чисельність наявного населення i-того міста 
районного значення, села, селища, що обслугову-
ються бібліотеками, які фінансуються з бюджету 
сусідніх сіл, селищ;

Чисельність населення (Njk, Njb, Nik, Nib) ви-
значається за інформацією, поданою виконавчими 
комітетами міських та головами сільських, селищ-
них рад.

19. Затвердити обсяг іншої додаткової дотації на 
утримання закладів соціально-культурної сфери 
місцевим бюджетам району в обсязі 13712,2 тис. 
грн згідно з додатками 9 та 10 до цього рішення.

20. Інша додаткова дотація на утримання закла-
дів соціально-культурної сфери перераховується 
з районного бюджету місцевим бюджетам управ-
лінням Державної казначейської служби України 
у Дніпропетровському районі щомісяця до 5 та до 
20 числа рівними частинами відповідно до розпису 
районного бюджету за рахунок фактичних надхо-
джень доходів загального фонду районного бю-
джету на основі розподілу, наданого фінансовим 
управлінням райдержадміністрації.

У разі незабезпечення в повному обсязі щомі-
сячного перерахування іншої додаткової дотації на 
утримання закладів соціально-культурної сфери 
її неперерахований обсяг перераховується управ-
лінням Державної казначейської служби України 
у Дніпропетровському районі в наступні дні після 
закінчення відповідного місяця.

В разі фактичного невиконання надходжень до-
ходів загального фонду районного бюджету обсяг 
іншої додаткової дотації на утримання закладів 
соціально-культурної сфери зменшується на відсо-
ток невиконання доходів загального фонду район-
ного бюджету.

21. Установити, що видатки на утримання кому-
нального закладу «Народний історико-краєзнав-
чий музей ім. О. Коваля» в 2016 році проводяться 
з районного бюджету.

Головним розпорядником коштів на утримання 

комунального закладу «Народний історико-кра-
єзнавчий музей ім. О. Коваля» визначити відділ 
культури, туризму, національностей та релігій 
райдержадміністрації.

22. Відповідно до пункту 39 Прикінцевих та пе-
рехідних положень Бюджетного кодексу України 
районній раді здійснити передачу із спільної влас-
ності територіальних громад району у власність 
об’єднаних територіальних громад, що створилися 
згідно із законом та перспективним планом форму-
вання територій громад, відповідних бюджетних 
установ освіти та охорони здоров’я, розташованих 
на їхній території, відповідно до розмежування 
видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним 
кодексом України.

23. Головним розпорядникам коштів районного 
бюджету та головам місцевих рад:

23.1. Забезпечити в першочерговому порядку 
потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ 
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами, та укладання угод по кожному виду 
енергоносіїв у межах встановлених відповідним 
головним розпорядником бюджетних коштів об-
ґрунтованих лімітів споживання у натуральних 
одиницях відповідно до встановлених асигнувань. 

23.2. Взяти під особистий контроль реалізацію 
заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, 
забезпечити повне оснащення бюджетних установ 
сучасними приладами обліку газу, води, теплової 
та електричної енергії.

24. Рекомендувати головам місцевих рад:
24.1. Забезпечити надходження податків і зборів 

до відповідних місцевих бюджетів у обсягах за-
тверджених на 2016 рік.

24.2. Забезпечити зменшення податкового боргу 
зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), 
які зараховуються до дохідної частини відповідних 
місцевих бюджетів району, що утворився станом 
на 1 січня 2016 року.

24.4. З метою підвищення ефективності управ-
ління об’єктами комунальної власності відповід-
них територіальних громад району вжити орга-
нізаційних заходів, спрямованих на забезпечення 
прибуткової діяльності підприємств комунальної 
власності, які здійснюють господарську діяльність, 
погашення ними недоїмки, яка утворилася станом 
на 1 січня 2016 року, та збільшення надходжень від 
орендної плати за користування цілісним майно-
вим комплексом, іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності.

24.5. З метою збільшення надходжень до бюдже-
тів адміністративно-територіальних одиниць ра-
йону приймати обґрунтовані рішення відповідних 
місцевих рад щодо надання суб’єктам господарю-
вання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих 
бюджетів.

24.6. З метою недопущення втрат надходжень 
до бюджету розвитку місцевих бюджетів при укла-
денні договорів купівлі-продажу земельних діля-
нок несільськогосподарського призначення уника-
ти безпідставного розстрочення платежів.

25. Відділу районної ради з питань соціально-е-
кономічного розвитку територій, здійснення еко-
номічних реформ спільно з галузевими управлін-
нями і відділами райдержадміністрації:

25.1. Здійснити детальний аналіз результатів 
діяльності підприємств, закладів і установ за 2015 
рік, що належать до спільної власності територі-
альних громад району.

25.2. Переглянути фінансові плани підприємств, 
що належать до спільної власності територіальних 
громад району, та закладів, які отримують фінан-
сову підтримку з районного бюджету, і надати їх 
на розгляд і затвердження профільним постійним 
комісіям районної ради.

25.3. Вживати заходів щодо ліквідації податко-
вого боргу за платежами до бюджету та заборго-
ваності із заробітної плати і до Пенсійного фонду.

26. Районному бюджету, який станом на 01 січня 
2016 року має заборгованість за отриманими про-
тягом 2013 року середньостроковими позиками, не 
здійснювати погашення такої заборгованості до за-
конодавчого врегулювання цього питання.

27. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодек-
су України надати право керівникові фінансового 
управління райдержадміністрації за погодженням 
з постійною комісією районної ради з питань со-
ціально-економічного розвитку району, бюджету 
та фінансів, здійснювати на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів районного 
бюджету на депозитах у порядку, визначеному Ка-
бінетом Міністрів України, з подальшим їх повер-
ненням до кінця бюджетного періоду.

28. Визначити, що затвердження і виконання ра-
йонного бюджету в 2016 році здійснюється за тим-
часовою класифікацією видатків і кредитування.

29. З метою виконання вимог частини 2 статті 77 
Бюджетного кодексу України надати право голові 
районної ради за поданням райдержадміністрації у 
двотижневий строк з дня офіційного опублікування 
Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік» внести зміни до цього рішення у части-
ні приведення міжбюджетних трансфертів та видат-
ків, що проводяться за рахунок таких трансфертів, 
відповідно до обсягів, затверджених зазначеним 
Законом.

30. Додатки 1 – 10 до цього рішення є його не-
від’ємною частиною. 

31. Опублікувати дане рішення в районній газеті 
«Дніпровська зоря» та на веб-сайті районної ради.

32. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку району, бюджету 
та фінансів (Міщенко В. І.).

Голова районної ради Р. В. ПРУДЕНКО
смт. Ювілейне 25.12.2015

№ 25-3/VІІ
Додатки 1-10 до даного рішення оприлюд-

нено на веб-сайті районної ради http://www.
dnіpr.dp.gov.ua в розділі «Офіційні докумен-
ти» – Рішення 3 сесії районної ради VII скли-
кання.

РІШЕННЯ  ПРО  РАЙОННИЙ  БЮДЖЕТ  НА  2016  РІК



36 січня 2016 року № 1 (7921)   
«Дніпровська зоря»ЗИМОВІ     ВІЗЕРУНКИ

Святкування Дня 
Святого Миколая В 
дитсадку «Чарівна каз-
ка» Любимівської сільської ради розпочалося справжньою 
казкою. Вранці, коли діти разом із батьками прийшли до 
дитячого навчального закладу, прямо на вході з хвіртки 
їм загадково посміхався Дід Мороз. Центральний вхід та 
голубі ялинки біля входу були святково прикрашені, все 
світилося яскравими різнокольоровими вогниками й було 
вже зрозуміло, що найочікуваніше свято дитинства роз-
почалося.

Дітей та дорослих до себе запросив Святий Миколай, 
який приїхав на ослику зі своїм помічником Янголом та 
влаштували в святковому залі справжню студію наукових 
чарів. Присутні побачили неймовірні фокуси та науко-
ві дива. Діти розгадували загадки від Святого Миколая,  
брали участь у конкурсах, веселились.

Наприкінці заходу комісією в складі: Святого Миколая, 
Любимівського сільського голови Катерини Желяб’євої, 
депутата Дніпропетровської районної ради Ігоря Же-
ляб’єва, юриста ТОВ «Любимівка» Євгена Широких, 
депутата Любимівської сільради, директора БК, Гульна-
ри Шевченко, завідуючої ДНЗ Світлани Коваленко були 
підведені результати конкурсу новорічної іграшки своїми 
руками «Новорічний серпантин». Переможцями конкурсу стали: Матвій Доли-

на, Ангеліна Івчик, Саша 
Куприч, Софія Солдатен-
ко, Женя Жовніренко, Діа-

на Іванькова, Марина Корнілова, Тимур Долина, Артем Смирнов, 
Коля Жовніренко, Аріна Сіренко, Діма Козенко. Найкращі роботи 
мали честь прикрасити головну сільську ялинку. 

Ми безмежно вдячні та висловлюємо щиру подяку батькам 
наших вихованців за участь у конкурсі та високо цінуємо ваше 
батьківське піклування та небайдуже ставлення до життя дітей та 
дитячого закладу.

Ну й, звичайно, яке ж свято без подарунків. Катерина Павлівна  
та Ігор Володимирович разом із Святим Миколаєм вручили дітям 
солодощі, а Євген Сергійович передав у подарунок ДНЗ «Чарівна 
казка» проектор від депутата Дніпропетровської обласної ради 
Олександра Широких. Тепер завдяки такому чудовому подарунку, 
свята дітей стануть ще яскравішими та креативнішими.

Хочемо від всієї дружної сімї ДНЗ: колективу, дітей, батьків по-
дякувати нашим керівникам та депутатам за щирі та щедрі пода-
рунки та сподіваємося, що й надалі спільними зусиллями ми буде-
мо робити життя наших дітей цікавим, веселим, різнобарвним та 
щасливим. З Новим роком усіх, миру нам та щастя на нашій землі 
та в нашій єдиній Україні!

Єднаймося, бо в єдності наша сила! Зробімо найпрекраснішим 
майбутнє для наших чарівних дітей! 

                                  Світлана КОВАЛЕНКО, завідуюча ДНЗ «Чарівна казка».

Дивовижний сюрприз для вихованців ДНЗ «Чарівна казка» 

певнено крокують 
по землі Новорічні 
та Різдвяні свята. 

Калейдоскопом  пригод та 
незабутніх вражень завіта-
ли вони до сіл Перше Трав-
ня, Любимівка та Прид-
ніпрянське Любимівської 
сільської ради. 

Важким, вирішальним і бо-
йовим для всіх українців був 
2015 рік. Тож як необхідно за-
раз людям одержати порцію 
радощів, святкового настрою, 
зарядитися оптимізмом та 
впевненістю в тому, що но-
вий рік буде кращим, принесе 
Україні мир і порозуміння. 
Саме з такою метою Любимівська сіль-
ська рада організувала новорічні свята 
на високому рівні.

Дякуючи яскравим оголошенням, 
розклеєним по всіх вулицях, до прикра-
шених ялинок в очікуванні цікавих новоріч-
них сюрпризів активно збирались жителі сіл, 
і особливо, радісні, веселі малюки.

Висока, яскрава ялинка, уквітчана іграшка-
ми, виготовленими руками батьками та вихо-
ванцями ДНЗ «Чарівна казка», 
красувалась в центрі села Люби-
мівка на дитячому майданчику, 
а він у нас новий, яскравий, су-
часний. Не забарились і ряжені 
з новорічною програмою – Мав-
почка, Коза, Кінь (артисти – ви-
хователі ДНЗ «Чарівна казка» 
Юлія Фірко, Валентина Крошка, 
Надія Рибачук). Вони радісно зу-
стрічали дітей із цукерками та 
подарунками. Діти ж принесли 
прикраси на новорічну красуню, 
розповідали віршики, й за це от-
римували нагороди. 

Незвичайні декорації, музичне 
оформлення, сучасна українська пісня, та талановита 
гра артистів із народу – все це налаштовувало дітей і 
дорослих на святковий настрій, на новорічні гуляння. 

І ось зібралися всі навкруг ялинки – Любимівський 
сільський голова Катерина Желяб’єва, депутат Дні-
пропетровської районної ради Ігор Желяб’єв, секре-
тар Любимівської сільської ради Олена Фурман, за-
відуюча ДНЗ «Чарівна казка» Світлана Коваленко, 
вихователі, вчителі, лікарі, багато гостей та жителів 
села. Довгоочікувана вистава розпочалась.

Гарна Снігуронька (Юлія Бурлакова) відкриває свя-
то, кличе Діда Мороза (Ігор Демура), та тут лихо! Хтось 
поцупив валянки в дідуся. Ну як йому йти  ялинку за-
палювати без валянок? І поки Міліціонер (Анастасія 
Алєксєєнко), з Собакою Шариком (Оксана Малиш), 
Бабою Ягою (Вікторія Солдатенко) шукали ті валян-
ки, звучали новорічні пісні, проходили цікаві конкур-

си.
Святковий музичний настрій 

майстерно створювали учасники 
самодіяльного ансамблю вокаліс-
тів «Любисток» під керівництвом 
художнього керівника Гульнари 
Шевченко. Вразили всіх присут-
ніх гарні яскраві нові українські 
костюми, чудовий музичний су-
провід, неперевершений звук, але 
найбільше покорив шанувальни-
ків саме спів артистів: Вікторії 
Васильєвої, Влади Панасюк, Ма-
рини Миргородської, Даші Сови, 
Майї Панасюк, Тетяни Зерниць-

кої, Гульнари Шевченко, Інни Бузіни, Олександра Корнілова,  Валентини Ковален-
ко, Тетяни Десятерик,  Альберта Дєрягіна, Микола Повишева, Леоніда Дяченка. 

Присутні дивились із захопленням на це новорічне дійство, яке для нас при-
готували звичайні діти, жінки та чоловіки, у яких є сім’ї, робота й домашнє 

господарство, але вони 
встигають ще ходити 
на репетиції, шити ко-
стюми, й так любити 
пісню та дарувати свій 
талант оточуючим.

Директор будинку 
культури Гульнара 
Шевченко та худож-
ній керівник Альберт 
Дерягін до кожного 
свята підбирають нові, 
цікаві, тематичні пісні. 
Вони завжди знаходять 
індивідуальний підхід 
і пісню для кожного 
учасника художньої 
самодіяльності, тому 

люди й співають так гарно та щиро.
Вперше такими гучними яскрави-

ми пригодами відзначився цьогоріч-
ний прихід року Вогняної мавпи в 
селах Перше Травня та Придніпрян-

ське. Красуня-ялинонька, прикрашена різно-
барвними іграшками, радо зустрічала громаду 
кожного села. Свято розпочиналося з привітан-
ня сільського голови. Дід Мороз із Снігуронь-
кою, Кізонькою та Мавпочкою  розважали ма-

лечу конкурсами та іграми. Тріо 
«Горлиця» теж  вітали  людей 
своїми піснями й задали гарний 
настрій всьому заходу. Потім 
новорічні герої провели розва-
жальну ігрову програму, води-
ли хороводи навкруг ялинки. В 
розвагах активно брали участь 
не тільки малята, але й дорослі. 
Навіть найстарша жителька села 
Придніпрянське бабуся Катя не 
змогла всидіти на місці й танцю-
вала разом із усіма. Всі учасни-
ки заходу отримали солодощі й 
призи. 

Жителі села Перше Травня та Придніпрянське надзвичайно вдячні за подаро-
ване свято, казковий настрій і новорічне диво для найменших жителів села – ді-
тей, які так вірять в добро й сюрпризи-подарунки.

За організацію святкування Нового року жителі Любимівської сільради вдячні 
Катерині Желяб’євій, Любимівському сільському голові, Олександру Широких, 
депутату Дніпропетровської обласної ради, Геннадієві Буркацькому, директору 
СП «Нива», ПП «Капустян», ПП «Віра+», Наталії Басістій, власниці магазину, не-
байдужим жителям сіл, які подбали про чистоту та активно долучились до свята. 

                                                    Ольга МАСАЛОВА, жителька села Любимівка.
На фото: незабутні миті новоріччя в селах Перше Травня, Придніпрян-

ське, Любимівка. 

НОВОРІЧНИЙ СЕРПАНТИН
КАЗКОВИХ ПРИГОД

В
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ

МАЙБУТНІ  ЗАХИСНИКИ  ВІТЧИЗНИ

Нещодавно в Олександрівській 
СШ (директор Сергій Денисенков) 
для учнів старших класів був пре-
зентований новий проект «Май-
бутній Захисник Вітчизни». У за-
ході взяли участь: Євген Скалозуб 
(Voker), Максим Дмітрієв та Ан-
дрій Коляда – байкери байкклубу 
Angels МС, представники волон-
терського руху м. Дніпропетров-
ська, Наталія Романіца – офіцер із 
організації дозвілля та Костянтин 
Колодка – музикант-соліст вій-
ськової частини №3036 Націо-
нальної Гвардії України.

Перед присутніми виступив 
Євген Скалозуб: «Як показали 
останні події в державі, виховання в молоді патріотизму, готовності захища-
ти Батьківщину повинно бути одним із пріоритетів. Навчити хлопців ходити 
строєм і розбирати автомат, а дівчат – бинтувати рани й надавати першу допо-
могу – такі й інші завдання ставить шкільний предмет «Захист Вітчизни». На 
цих уроках учителі намагаються привити учням любов до військової справи. 
Як результат – випускники школи стають курсантами Національної Гвардії 
України, обирають професію захисника Вітчизни».

Євген Євгенович привів приклади тих школярів, які обрали для себе цей 
шлях у житті: Юлія Тимофєєнко, Єгор Ваняркін, Роман Селегей, Андрій Кузн-
єцов, Максим Бабинін, Андрій Ратушний. І як приклад – 5 найкращих випус-
кників вступили в національну поліцію. 

Наталія Романіца розповіла школярам про будні військовослужбовців та по-
казала відео-ролик про захисників України. Під музичний супровід присутні 
поринули в повсякденне життя військовослужбовців. 

Про новий підхід до викладання предмету «Захист Вітчизни» розповів Мак-
сим Дмітрієв. Він не з чуток знає, що таке війна. «Хто був під градом, того піс-
толетом не налякати», – говорить Максим. Разом зі своїм побратимом Андрієм 
Колядою вони пройшли Луганський та Донецький напрямок, Андрій був пора-

нений під Іловайськом, проходив курс реа-
білітації. Аби забезпечити військовослуж-
бовців усім необхідним, вирішили разом 
із Андрієм стати волонтерами. Байклуб 
Angels МС – не є релігійною чи політич-
ною організацією. Однією з пріорітетних 
цілей цього клубу є підтримка та роз-
виток традицій байкерського руху, духу 
братства й популярізації моторуху. А ще 
вони допомагають військовослужбовцям 
та дітям, які зараз знаходяться в зоні АТО. 
Форвард «Дніпра» Роман Зозуля також до-

лучився до благородної справи підтрим-
ки бійців, він виставив на аукціон свою 
медаль фіналіста Ліги Європи. Всі виру-
чені за неї кошти будуть спрямовані на 
потреби бійців АТО. 

Максим Дмітрієв подякував дітям за  підтримку, за листи та малюнки, які 
вони передають бійцям. Такі послання зігрівають душу й серце захисників, 
навіюють сподівання на мирне небо, щасливі дитячі посмішки та скоріше по-
вернення додому живими й здоровими. 

Для того, щоб виховати справжніх захисників, які зможуть постояти не 
тільки за себе, а й за країну, в шкільну програму започаткували предмет з 
навчально-військової підготовки (НВП). Учні будуть вивчати основи вій-
ськової справи та військово-патріотичне виховання; основи попередження й 
захисту в надзвичайних ситуаціях та основи медичних знань, надання пер-
шої допомоги. А також плануються навчально-польові заняття для прак-
тичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів із використанням 
навчально-методичної бази військових частин, військових комісаріатів, 
оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, центрів допризовної 
підготовки тощо. 

Тож побажаємо найкращих результатів у виконанні задуманого, нехай вихо-
вання майбутніх захисників України буде прикладом для наступних поколінь. 

Юлія ЧУМАК, с. Олександрівка. 
На фото автора: учасники військово-патріотичного заходу.

Волонтерство, благодійність, небай-
дужість до чужого горя, патріотизм, ак-
тивна громадянська позиція… Зараз так 
часто спекулюють цими серйозними ре-
чами, використовуючи їх для створення 
власного іміджу, забуваючи про людя-
ність і чесність.

Діти  – це «tabula rasa»  (в перекладі з 
лат. мови «чиста дошка»), і саме від нас, 
дорослих, залежить, що на ній буде на-
писано: щирість і гуманність чи егоїзм, 
підлість, байдужість до проблем і нега-
раздів оточуючих людей. 

На нас, педагогів, покладено велику 
відповідальність – виховання та нав-
чання дітей. І ми з впевненістю можемо 
сказати, що діти, які виросли в любові й 
повазі, у майбутньому зможуть змінити 
світ на краще.

Учні та вчителі Партизанської СЗШ 
другий рік поспіль стали ініціаторами 
та організаторами благодійної акції 
«Не будь байдужим» до Дня Збройних 
сил України та Міжнародного дня во-
лонтера на підтримку поранених вої-
нів АТО.

Всі, й діти, й батьки, й вчителі з вели-
ким ентузіазмом взялися за діло. Діти 

виготовляли подарунки, обереги, писали 
листи. З неабиякою завзятістю зносили 
до школи пластикові кришечки, які зго-
дом переплавлять на протези. Найактив-
нішою у цій справі стала родина першо-
класника Максима Величка. Найбільше 
ж учні чекали на благодійний ярмарок 
«З добром у серці», про масштаби якого 
свідчить сума зібраних коштів – 4 тис. 
грн! До збору коштів також долучились 
працівники сільського клубу.

Учні 8-11 класів у грудні відвідали по-
ранених воїнів у госпіталі, привітали їх 
із Днем Збройних сил України теплими 
словами, піснями, подарунками, переда-
ли зібрані кошти, листи, малюнки, обе-
реги, солодощі від усіх дітей нашої шко-
ли. А до Дня Святого Миколая та Нового 
року діти вирішили провести акцію «По-
дарунок солдату на свято».

Так легко й приємно творити добрі 
справи, вони згуртовують, вчать бути 
милосердними та небайдужими. А най-
головніше – роблять щасливими тих, у 
чиїх очах ми побачили вдячність і сльози 
радості. 

Давайте будемо людяними, бо лише 
любов і добро врятують світ.

Кажуть, що рани загою-
ються. Але не всі. Є й такі, 
які кровоточать роками, 
не дають спокою. Калічать 
душі та долі. Хтось не може 
змиритися з думкою, що 
він назавжди буде прику-
тий до інвалідного  візка, 
комусь не дає заснути по-
бачене в зоні АТО, когось 
переслідує страх, що війна 
близько. Прикладів безліч, 
та за кожним із них сто-
їть людина зі своїм болем, 
стражданнями й спогада-
ми. І байдуже, якого роду 
травми – фізичні чи душев-
ні, – всі бійці потребують 
уваги, людської теплоти 
та можливості повернути-
ся до нормального життя. 
Спілкування, турбота  та підтримка  –  так травмовані воїни забувають про 
свій стан, починають жити не минулим, а майбутнім.

Територіальна громада Балівської сільської ради  відчуває глибину траге-
дії й болю, які впали  невимовним тягарем на Україну й постійно підтримує 
українських воїнів, які перебувають у зоні АТО. Через волонтера, жителя 
села Балівка Анатолія Волошка, територіальна громада передає на пере-
дову життєво необхідні речі. Все село згуртувалося для підтримки наших 
солдатів, адже біда об’єднує. Батьками дитячого садка та учнями школи  
були закуплені ліки для бійців української армії .

За ініціативи Балівського сільського голови Валерія Рижака, приватних 
підприємців  Надії Височин, Ольги Лиші, Марини Ткаченко, Бориса Чехла-
того, Ніни Кирейко, Наталії Аввакумової, Вікторії Сидоренко, активної жи-
тельки села Марії Бабакової, за підтримки депутатів та виконкому сільської 
ради були закуплені  продукти харчування та інші необхідні речі. Депутати 
сільради В’ячеслав Волошин та Алла Бовт за підтримки волонтера Ніни 
Лісняк відвідали поранених солдат, які перебувають на лікуванні в госпіта-
лі м. Дніпропетровська й передали продукти харчування та інші речі. Дуже 
зворушливою та щирою була зустріч. Ми були вражені мужністю та стійкі-
стю поранених захисників Батьківщини.

Балівська територіальна громада вітає всіх із Новим роком та Різдвом 
Христовим. Бажаємо всім мирного неба, здоров’я та  витримки, віри в зміни 
на краще. 

В’ячеслав ВОЛОШИН, Алла БОВТ, 
депутати Балівської сільської ради. 

ТУРБОТА ТА ПІДТРИМКА 

ДОБРІ СПРАВИ

НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ

ПОДАРУНОК  СОЛДАТУ  НА  СВЯТО

У переддень новорічних свят кожен, від малечі до великого, з 
нетерпінням чекає на святковий подарунок, чи то від Миколая Чу-
дотворця, або від Діда Мороза. Мужні воїни, які відмежовані від 
батьківської хати лінією фронту, також раді зігрітися в зимові дні 
нашою увагою та турботою.

Поздоровити з Новим роком та Різдвом Христовим військовос-
лужбовців, що знаходяться на передовій у зоні АТО, захищаючи 
нашу Батьківщину,  поквапилися волонтери Дніпропетровського 
району, серед них Василь Скиба. 

Подарунки та провізію для бійців 93-ї бригади допомогли зі-
брати: Олександр Візір, Новоолександрівський сільський голова, 
Олександр Ніколаєв, депутат районної ради, Сергій Руденко, де-
путат Підгородненської міської ради, Валерій Вакух, директор 
АФ «Дніпропетровська», Євгеній Шемет, ПП «Шемет», Олександр 
Скорик, ФГ «Велес», Костянтин Гаренко, «Білтекс», Мгер Куюм-
чан, ПП «Сігма», Лариса Новікова, «АТП-11231».

Теплий прийом супроводжувався словами вітань із новорічними 
святами та підтримки воїнів-захисників із побажаннями мирного 
неба та скорішого повернення до рідної домівки.

ПІДТРИМКА ВОЇНІВ-ЗАХИСНИКІВ

У НОВОРІЧЧЯ З ПОДАРУНКАМИ
У приміщенні Старокодацького 

будинку культури відбулося свят-
кування Дня Святого Миколая за 
підтримки Новоолександрівського 
сільського голови Олександра Ві-
зіра, районного депутата Агарона 
Асатряна, місцевих депутатів Ми-
коли Белякова та Віктора Кривого, 
які сприяють культурному розвит-
ку села. Завітали в гості зі своїми 
піснями діти з Будинку культури 
«Северный», яких запросила Ольга 
Бондарь, місцевий депутат.

Діти вітали Святого Миколая піснями, танцями та розвагами й просили в нього, щоб у 
нашій країні запанував мир. Святий Миколай подарував дітям подарунки та просив бути 
слухняними та чемними, любити й поважати своїх батьків, дідусів та бабусь. Треба вірити 
в диво та робити його самим. Жити чесно, забути всі образи, робити людям добро. Любити 
свою рідну школу та вчителів. Слави й волі всій родині та нашій рідній Україні!

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, директор Старокодацького будинку культури.

Святий  Миколаю  Чудотворцю,  
ПРИНЕСИ  НАМ  МИР
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7 СІЧНЯ – РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Домашній запах хвої й святкових страв, 

різнокольорові гірлянди, колядки: все це 
дійство відбувається в чарівне свято під 
назвою Різдво, яке чекають з величезним 
нетерпінням віруючі в усьому світі.

Переддень Різдва проводиться в суворо-
му пості й називається святвечором. Їжу 
в святвечір не можна приймати до пер-
шої зірки, в пам’ять про Віфлеємську зірку, 
що сповістила волхвам про Народження 
Спасителя. А з настанням сутінків уся 
родина збирається за загальним столом. 
За народними повір’ями на різдвяному 
столі має бути 12 страв: млинці, риба, 
холодець, молочне порося, смажена гуска, 
свиняча голова з хріном, домашня ковбаса 
й домашня печеня, медові пряники, хлібці 
з маком і медом.

Увечері 6 січня й зранку 7 січня діти 
ходять по домівках, засипаючи при цьо-
му підлогу зернами ячменю й пшениці. 
Також діти співають пісні-колядки, ба-
жаючи господарям процвітання й миру. 
Господарі, в свою чергу, дарують дітям 
солодощі, що, за повір’ям, приносять на 
весь рік удачу.

РЕЦЕПТИ ДО РІЗДВА ХРИСТОВОГО
КУТЯ З ПШЕНИЦЕЮ 

І СУХОФРУКТАМИ
Інгредієнти: 500 гр пшеничної крупи, 300 гр маку, 400 гр суміші горіхів (волоські, мигдаль, 

фундук), 300 гр кураги, 150 гр меду, сіль за смаком.
Приготування: промийте крупу й замочіть у холодній воді на 2 години. Потім знову про-

мийте пшеницю, залийте водою, накрийте кришкою й поставте варитися на середній вогонь до 
готовності, приблизно 2 години. Зварену пшеницю промийте кип’яченою водою. Запарте мак ок-
ропом на 30 хв., а потім перетріть його до однорідної білої маси. Ізюм і курагу також запарте ок-
ропом на 30 хв., а потім курагу подрібніть. Горіхи підсушіть в духовці, або на сковороді, й також 
подрібніть. З’єднайте кашу, мак, курагу та горіхи. Додайте мед, посоліть за смаком і перемішайте. 
Якщо кутя вийшла дуже густою, розбавте її кип’яченою водою або узваром. 

УЗВАР ІЗ СУХОФРУКТІВ
Інгредієнти: 200 гр сушених груш, 200 гр сушених яблук, 200 гр чорносливу, 100 гр ізюму, 

200 гр меду, 3 л води.
Приготування: помийте сухофрукти теплою водою й залийте їх на 10 хв. холодною водою. 

Налийте в каструлю воду, покладіть груші й яблука й варіть на повільному вогні 15 хв. Потім 
додайте в узвар чорнослив та ізюм і варіть ще 10-15 хв. Наприкінці додайте мед, дайте закипіти й 
зніміть узвар з вогню. Накрийте узвар кришкою й залиште на 2-3 години, щоб настоявся. Проці-
діть узвар і подавайте до столу охолодженим.

ФРУКТОВО-ЖЕЛЕЙНИЙ ТОРТ
Інгредієнти: для тіста: 250 гр борошна, 200 гр цукру, 1 ч. л. розпушувача, 6 ст. л. оливкової 

олії, 250 мл води (соку, сиропу), щіпка солі.
Інгредієнти для крему: 300 мл ягідного соку, 60 гр манної крупи, цукор за смаком,
Інгредієнти для начинки: 300 гр консервованих фруктів, 100 гр горіхів, желе для торта.
Приготування: з’єднайте просіяне борошно, розпушувач і цукор. Влийте в суху суміш олію 

й воду або фруктовий сироп. Замісіть тісто із консистенцією сметани. Помістіть тісто в змащену 
олією форму й випікайте у розігрітій до 180°С духовці 25-30 хв. Готовий корж залиште у формі, 
щоб охолов. Вилийте у каструлю фруктовий сік, додайте за смаком цукор, насипте манку й, по-
мішуючи, доведіть до кипіння. Варіть крем на повільному вогні, постійно помішуючи, поки він 
не загусне, 5-7 хв. Потім остудіть крем і збийте блендером до стану білого мусу. Просочіть корж 
фруктовим сиропом, змастіть кремом і зверху гарно викладіть фрукти. Зверху торт залийте желе 
і залиште, щоб застиг. Потім дістаньте із форми і з боків обсипте горішками.

14 СІЧНЯ - СТАРИЙ НОВИЙ РІК
ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ

Свято Старого нового року відзначають із 13 на 14 січня. Вечір 13 січня називають 
Щедрим вечором, або святом Меланки, покровительки домашнього вогнища, а 14 січня 
– день Святого Василя, покровителя дівчаток та хлопчиків. За традицією, щедрувати 
починають дівчата ввечері 13 січня. А от посівати з ранку й до полудня 14 січня повинні 
хлопчики, відвідуючи будинки родичів, друзів і сусідів. Посівальники розкидають по житлу 
зерно, в основному, жито або пшеницю. За це господарі мають дати гостям дрібні гроші. 
Важливо, щоб щедрували дівчата, а посівали хлопці, бо вважається, що якщо цього недо-
тримуватися – можна злякати успіх і щастя. Перший посівальник на Старий Новий рік 
приносить щастя тільки в тому випадку, якщо він чоловічої статі.

РЕЦЕПТИ НА СТАРИЙ НОВИЙ РІК
РУЛЕТИКИ З ШИНКИ

Інгредієнти: 200 гр шинки, 2 болгарських перця, 2-3 яйця, 0,5 скл. майонезу, 100 г крабових 
паличок, сіль, перець чорний мелений – за смаком.

Приготування: яйця зваріть вкруту, охолодіть, почистіть та наріжте кубиками. Перець по-
мийте, просушіть, видаліть насіння й плодоніжку, наріжте кубиками. Крабові палички дрібно 
наріжте. Змішайте перець, яйця, крабові палички. Посоліть, додайте перець, заправте майонезом 
і перемішайте. Шинку наріжте тонкими скибочками. На кожну скибочку викладіть 1-2 ст. л. на-
чинки, зверніть конвертик і з’єднайте зубочисткою.

ЗАКУСКА «НОВОРІЧНА ЯЛИНКА»
Інгредієнти: хліб чорний – 3 шматки, куряче яйце – 1 шт., оселедець в олії – 6 шматочків, ци-

буля (невелика), буряк – половинка, морква – 1 шт., пучок кропу, майонез.
Приготування. Відваріть овочі та куряче яйце. Наріжте хліб на квадрати завтовшки 1,5 см. 

З них утворіть трикутник і викладіть на деко, застелене пергаментом. Відправте в розігріту 
до 180 градусів духовку на 5 хв. Перетворювати в сухарі їх не треба. Оселедець відокремте 
від кісток і дрібно наріжте. Цибулю також дрібно наріжте. З’єднайте з оселедцем і майонезом 
(близько 1/2 ч.л.), перемішайте. Викладіть оселедець з цибулею першим шаром на хлібні ялин-
ки. Далі натріть  на дрібній тертці очищений від шкірки буряк і моркву. Від моркви попередньо 
потрібно відрізати 3-4 скибочки для прикраси ялинок. Змішайте окремо моркву з майонезом 
(1/2 ч.л.)й буряк з майонезом (1/2 ч. л.) Другим шаром на оселедець нанесіть буряк і акуратно 
розрівняйте. Потім моркву. Всі шари не повинні виходити за межі контуру ялинки. Яйце на-
тріть на дрібній тертці й змішайте з 1 ч. л. майонезу. Це останній шар. Викладіть гілочки кропу 
густо, рядами знизу вгору. Ялинки зібрані. Залишилося тільки прикрасити. З кружечків мор-
кви виріжте зірочки для верхівок. Та прикрасьте «іграшками» зі шматочків моркви. 

ОВНИ. Цей тиж-
день ви змушені 
будете провести 
напружено. Не да-
вайте ніяких обіцянок, якщо не будете 
впенені в тому, що вчасно їх виконаєте.

ТІЛЬЦІ. Ваша енергія й позитив 
створять відмінний настрій не тільки 
вам, але й оточуючим людям. З самого 
початку тижня вам щаститиме абсо-
лютно в усьому. За старанність ви от-
римаєте непогану винагороду.

БЛИЗНЮКИ. Якщо ви будете на-
лаштовані негативно, проявите агре-
сію, то це тільки створить вам зайві 
проблеми. Не показуйте своїх емоцій,  
так як ваші недоброзичливці чекають 
саме цього.

РАКИ. На цьому тижні ви зможете 
проявити весь свій багатий внутрішній 
потенціал. Завдяки цьому ви зможете 
домогтися успіхів у роботі. 

ЛЕВИ. Займіться підвищенням своєї 
професійної кваліфікації для того, щоб 
робота приносила ще й непоганий за-
робіток.

ДІВИ. Вам варто задуматися про до-
даткове підвищення кваліфікації. Щоб 
поміняти роботу на більш престижну.

ТЕРЕЗИ. Для вас усе 
буде тягнутися довго й 
виснажливо. Однак ви змо-
жете подолати всі ці труд-

нощі і  завершите тиждень переможцем.
СКОРПІОНИ. Не відкладайте важ-

ливі справи, які вже давно чекають на 
вас. Зараз сприятливий час для того, 
щоб налагодити відносини з родичами.

СТРІЛЬЦІ. Справи у вас в профе-
сійному плані будуть складатися дуже 
успішно. Але й можуть виникнути пев-
ні труднощі. Відпустіть ситуацію, з ча-
сом все налагодиться.

КОЗЕРОГИ. На цьому тижні ви 
здатні домогтися гарних результатів у 
всіх сферах життя. Але вам доведеться 
для цього багато й наполегливо попра-
цювати. 

ВОДОЛІЙ. На цьому тижні не слід 
займатися вирішенням фінансових 
проблем. Вам варто зберегти спо-
кій і налаштувати себе на краще. Ви 
обов’язково зможете незабаром домог-
тися успіху.

РИБИ. Цей тиждень для вас може 
бути насиченим сюрпризами. Намагай-
теся не слухати порад людей, які хочуть 
збити вас із правильного шляху.

Дніпропетровська районна рада оголошує конкурс на право укладання договору оренди нерухомого майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад Дніпропетровського району, яке розташоване за адресою: 
смт. Ювілейне, вул. Теплична, 7. Характеристика об’єктів: приміщення площею 11,5 кв.м. Умови конкурсу: орендна 
плата розраховується відповідно до вимог Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, 
затвердженої рішенням районної ради. Дотримання вимог експлуатації об’єкту; оплата комунальних послуг; прове-
дення капітальних ремонтів та реконструкції з дозволу орендодавця; утримання в належному стані будівлі та при-
леглої території. 3. Експертну оцінку будівлі виконує переможець конкурсу. 4. Для участі в конкурсі учасник кон-
курсу подає на розгляд конкурсної комісії: заяву на участь в конкурсі; зобов’язання щодо виконання умов конкурсу 
відображаються в договорі оренди; установчі документи орендаря (засновницький договір, статут чи положення, 
свідоцтво про державну реєстрацію – засвідчені нотаріально або органом державної реєстрації) - для юридичних 
осіб; копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність 
та зареєстрований відповідно до закону як підприємець (засвідчену нотаріально або органом державної реєстрації) 
- для фізичних осіб; копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, яка уповноважена 
підписувати договір оренди з боку орендаря (для юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження озна-
ченої особи); довідку з обласного статистичного управління. Конкурс відбудеться 22 січня 2016 року о 09.00 годині 
за адресою: Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 5, кабінет № 12. Документи на розгляд комісії 
подаються до 22 січня 2016  року за адресою: смт. Ювілейне, вул. Теплична, 5, кабінет № 12, у конверті з написом 
«На конкурс» запечатаному печаткою учасника конкурсу. Тел. для довідок: 27-80-95. 

Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!

На засіданні 4 сесії 7 скликання 
Ювілейної селищної ради були 
прийняті наступні рішення: 

1. «Про затвердження Порядку 
пайової участі замовників у розвит-
ку інженерно-транспортної  та соці-
альної інфраструктури Ювілейної 
селищної об’єднаної територіальної 
громади» від 24.12.2015 № 74. 

2. «Про затвердження Положення 
про порядок присвоєння та зміни 
поштових  адрес об’єктам нерухо-
мого майна у Ювілейній селищній 
об’єднаній територіальній громаді» 
від 24.12.2015 № 75. 

3. «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької ді-
яльності на території Ювілейної се-
лищної об’єднаної  територіальної 
громади» від 24.12.2015 № 76. 

4. «Про затвердження Порядку 
демонтажу тимчасових споруд для 
провадження підприємницької ді-
яльності на території Ювілейної се-
лищної об’єднаної  територіальної 
громади» від 24.12.2015 № 77. 

5. «Про затвердження Положен-
ня про надання дозволу на розмі-
щення об’єктів благоустрою» від 
24.12.2015 № 78. 6. «Про затвер-
дження Положення про порядок 
розміщення зовнішньої реклами» 
від 24.12.2015 № 79.

Рішення сесії оприлюднені на 
сайті ради dnuvilsel.dp.gov.ua та 
розміщені на інформаційній дошці 
в приміщенні селищної ради. 

Всі зацікавлені можуть ознайо-
митися за адресою:  сел. Ювілей-
не, вул. Совхозна, 56-б.

ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ 
В Україні зараз завершується підготовча робота, доопрацьовуються програми, виро-

бляється робочий графік, формується централізована база даних для впровадження цен-
тралізованої системи призначення та виплати пенсій. Така система дозволить максималь-
но автоматизувати всі процеси, пов’язані з призначенням та виплатою пенсій. Буде зведена 
до мінімуму кількість документів, які треба подавати для призначення. Фактично це буде 
заява та  паспорт, який посвідчує особу. Решта даних надходитиме з системи персоніфі-
кованого обліку. Якщо ж якихось документів не вистачатиме, органи Фонду шукатимуть 
їх самостійно. Весь процес зводитиметься до того, що людина звертається в Пенсійний 
фонд, а Фонд – виконує роботу далі сам. Даний процес займатиме 10 – 15 хвилин. Людина 
зможе побачити, скільки їй нараховано пенсії і вибрати собі оптимальний варіант. Це саме 
стосується подання заяв на перерахунок, отримання довідок.

Що стосується виплатної частини, це матиме такий вигляд. У день виплат кошти авто-
матично з рахунку Пенсійного фонду перераховуватимуться на рахунок пенсіонера. Ні-
яких відомостей, платівок та додаткових операцій. Але це тривалий процес, який потребує 
відмови від паперових відомостей, які забирають багато часу та коштів. 

Робота у цьому напрямку вже ведеться. Запущено в тестовому режимі проект обміну 
інформацією з Ощадбанком у електронному вигляді. З наступного року планується пе-
рехід на електронну систему обміну даними й з іншими банками. Вже готується проект 
постанови Кабінету Міністрів України щодо змін порядку виплати пенсій через банки, 
де передбачається, що органи Пенсійного фонду мають забезпечити протягом 2016 року 
перехід на електронний документообіг. 

Відділ організаційно-інформаційної роботи.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Ювілейна селищна рада оголо-
шує конкурс на заміщення вакантних 
посад: головний спеціаліст та спеціа-
ліст загального відділу; начальник та 
головний спеціаліст відділу організа-
ційно-кадрового відділу; начальник 
відділу з питань юридичної роботи, 
комунальної власності, земельних 
відносин та архітектури; начальник 
та головний спеціаліст відділу жит-
лово-комунального господарства, 
благоустрою, інфраструктури та 
охорони навколишнього природно-
го середовища; головний спеціаліст 
відділу культури та з питань діяль-
ності засобів масової інформації; 
начальник та два головних спеціа-
ліста відділу економічного розвитку, 
торгівлі, інвестицій; начальник та 
два спеціаліста сектору соціального 
захисту населення; завідувач секто-
ру з питань надзвичайних ситуацій, 
цивільного захисту населення та мо-
білізаційної роботи; завідувач секто-
ру – головний бухгалтер та головний 
спеціаліст  сектору бухгалтерського 
обліку та звітності; спеціаліст сек-
тору з питань сім’ї, дітей та молоді; 
начальник відділу, заступник на-
чальника відділу, головний держав-
ний інспектор інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю. 

Вимоги до претендентів: грома-
дянство України, повна вища освіта за 
фахом, досвід роботи за спеціальніс-
тю не менше 3 років, володіння персо-
нальним комп’ютером в обсязі корис-
тувача програмного забезпечення. 

Довідки за адресою: сел. Юві-
лейне, вул. Совхозна, 56-б, буд. 5, 
тел. (056) 753-88-24.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Різдво Христове – найрідніше свято!

Молитви і колядки чуть по всій землі,
В Храм Божий йдуть і бідні, і багаті,

А в Церкві рівні всі, дорослі і малі.
Над Віфлеємом зірка Божа нова
У небі запалала радісним вогнем.
Вітаю всіх з Різдвом Христовим,

Найчарівнішим взимку світлим днем!
З любов’ю в серці кожен поспішає,

Мов Ангели святі на крилах в Храм несуть,
Пісні, молитви і колядки заспівають,

З поклоном Богу шану віддадуть.
Спадуть гріхи і душі звеселяться,

Велику радість нам  Господь послав з цим днем,
І заповів, що треба всім єднатись,

Наповнить всі серця любов’ю і вогнем.
Запам’ятають всі, що Слово Боже
Є найдорожчим для душі – краса!

Ніщо земне зрівнятись з ним не може,
Бо шлють його Господні Небеса.

Якби весь світ ходив у Храм Господній,
Любов сердець всі Богу віддали,

Тоді б завжди, а не лише сьогодні
Ріднішими й щасливими були!

Цвіли б сади, і скрізь буяли квіти,
Всіх радував Карпатський водограй,

Щасливими були б батьки, і літні, й діти,
Відкрилися б шляхи для всіх в Господній рай!

Петро ДІНЕЦЬ
(86 років, м. Дніпропетровськ).
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Колектив виконавчого комітету, де-

путатський корпус Новоолександрів-
ської сільської об’єднаної територі-
альної громади від імені всіх жителів 
вітають із 65-річним ювілеєм Новоо-
лександрівського сільського голову 

Олександра ВІЗІРА
Шановний Олександре 

Олексійовичу!
Від щирого серця бажаємо 

в Ваш ювілей 
Щоб спокій і мир панували 

у Вашій родині,
Щоб щастя всміхалось 

при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, 

гарно живеться,
Все вміється, множиться й удається!

Хай радість приносить 
Вам кожна година,

Щасливою буде життєва стежина 
Для Вас і громади на довгі літа.
Ви чуйна людина, 

по-батьківськи людяна… 
Посмішка щира завжди 

Вам личила…
Знайте, що ми Вас 

усі дуже любимо!

Днями в просторому 
спортивному комплексі 
«Агро-Союз» за допомо-
гою керівництва корпора-
ції Володимира Хорішка 
та Сергія Прокаєва від-
бувся турнір із міні фут-
болу на першість Дніпро-
петровського району се-
ред ветеранів у номінації 
«50 плюс». Організато-
ром даного заходу висту-
пив осередок ветеранів 
спорту сел. Кіровського 
за всебічної підтримки 
Василя Гезя, Кіровського 
селищного голови. 

У спортивних змаган-
нях із міні футболу взяли участь команди з 
селища Кіровське, сіл Чумаки, Зоря, Парти-
занське та Балівка. 

До урочистого відкриття футбольних бата-
лій долучилась Людмила Стрежньова, голо-
ва ДРО ВФСТ «Колос», привітавши спортс-
менів із Новорічними та Різдвяними святами. 
Вона побажала учасникам отримати від гри 
незабутні враження. 

Валентин Ткаченко, керівник осередку 
ветеранів спорту сел. Кіровського: «Впер-
ше на теренах Дніпропетровського району 
відбувся Різдвяно-урочистий турнір із міні 
футболу, організований як свято для вете-
ранів спорту. Дуже хочемо підняти фізкуль-
турно-спортивний рух на селі. Також ідеєю 
проведення такого роду заходів є залучення 
молоді до спортивних залів та майданчиків, 
футбольних полів та басейнів. Нехай підро-
стаюче покоління, дивлячись на те, як ми 
граємо, братиме приклад із ветеранів спорту 

ПРИКЛАД  ДЛЯ  НАСЛІДУВАННЯ

Днями відсвяткував 
свій ювілейний День на-
родження депутат район-
ної ради 

Микола БЕЗКЛУБ
Усе своє трудове життя 

присвятив Микола Васи-
льович медичній галузі ра-
йону. Микола Васильович 
– депутат районної 
ради двох скли-
кань.

Шановний 
Миколо Васильовичу! 

Прийміть наші щирі вітання з нагоди 
Вашого 60-річчя!

Міцного Вам здоров’я, довгих років жит-
тя, миру, добра, щастя й благополуччя в 
рідному домі, успіхів у професійній діяльно-
сті та на ниві місцевого самоврядування.

З повагою 
Роман ПРУДЕНКО, 
голова районної ради.
Артьом ФІСУНОВ, 
голова райдержадміністрації. 
Депутати районної ради.

Днями відсвяткував свій ювілейний День на-
родження Новоолександрівський сільський го-
лова Олександр ВІЗІР.

Олександр Олексійович народився й виріс у 
рідній Новоолександрівці. 

У 1969 році, після закінчення навчання у Новомос-
ковському кооперативному технікумі, був призваний 
до лав Радянської армії. Після служби, повернувшись 
у рідне село, працював рік на посаді голови правління 
Сурсько-Литовської сільської споживчої кооперації 
Дніпропетровського району. Потім ще 9 років від-
служив у лавах Радянської армії. Майже 30 років, з 
1982 по 2011 рік працював на різних посадах у Дні-
пропетровській райспоживспілці, а також директо-
ром торгового комплексу «Сура», головою правління 
робкоопу «Сура» та директором дочірнього підприємства «Сура-1» споживчого 
товариства Дніпропетровського району.

У січні 2011 року був обраний головою Новоолександрівської сільської 
ради і за цей час зарекомендував себе повноправним лідером тери-
торіальної громади, спроможним вирішувати нагальні питання соці-
ально-економічного розвитку території. 

Шановний Олександре Олексійовичу! 
Щиро вітаємо Вас із нагоди 65-річного ювілею!
Нехай Ваша віддана праця, компетентність та досвід будуть і на-

далі надійними порадниками та запорукою успіхів у Ваших справах. 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, добра й благополуччя!
З повагою 

Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.
Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації. 
Голови місцевих рад району.

й гідно перейме естафету спортивного стар-
шого покоління. Адже, як відомо, зайняття 
спортом – найкращий путівник у житті для 
підтримки фізичного здоров’я». 

Тож за результатами гри з міні футболу ма-
ємо наступний склад призерів: I місце зайня-
ла команда з села Партизанське; II місце по-
сіла команда з Зорі; на III-му місці – команда 
з селища Кіровське.

Індивідуальними нагородами відзначені: 
«Кращий гравець на полі» – Олександр Шу-
ліка, сел. Кіровське, і в номінації «Кращий во-
ротар» визнаний Михайло Чехлатий, с. Зоря.

Побажаємо активістам спортивного руху 
на селі натхнення та подальших завзятих 
районних і обласних чемпіонатів. Живемо 
спортивно, бо спорт – це мир, такий необхід-
ний Україні.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. 
На фото: учасники турніру із міні фут-

болу. 

ТУРНІР ІЗ МІНІ ФУТБОЛУ

Не зважаючи на холоди та морози, не став на заваді й новорічний святковий 
настрій, бо активні люди Любимівської громади не залишаються осторонь чи-
стоти в рідному селі.

Наше село Любимівка 
розташоване в мальовничо-
му місці. І ми, його жителі, 
горді тим, що тут прожива-
ємо. За селом є красивий ліс, 
в який ми ходимо відпочива-
ти. Річка Дніпро, яка прохо-
дить повз наше село, також 
бавить нас своєю красою. 
І влітку ми ходимо ловити 
рибу, купатися. Але і в са-
мому селі є місця, де можна 

відпочити – це дитячий майданчик, паркова зона.
І нам дуже прикро , що не всі люди, які проживають в нашому селі, 

підтримують чистоту й порядок. І ось ми з депутатами сільської ради вирішили прибрати одну з таких паркових зон, яка зна-
ходиться на вул. Пушкіна. Спочатку вирішили на який день сплануємо цей суботник. Написали об’яви, щоб залучити якомога 
більше людей, обговорили цей захід з головою сільради Катериною Желяб`євою. І цей захід було організовано на відмінно. 
Прибрали все сміття, зібрали сухі гілки, вирвали бур’ян і спалили його. Навесні плануємо вирубати всю лозу й старник, вирів-
няти всі горби й поставити лавочки для відпочинку за підтримки сільської ради.

Ми зрозуміли, що разом ми – сила! Бажаємо всім жителям нашого села не боятися таких заходів, бути дружніми, згуртова-
ними, й ми неодмінно переможемо будь-яке лихо, та будемо жити в чистоті й злагоді.

В суботнику взяли активну участь: Вікторія Солдатенко, Сергій Куприч – депутати сільради; Любов Щурова,  Наталя Кор-
нілова, сім’я Міхайлевих – Юрій і Анна, Світлана Жовніренко, Олександр Мазепа – жителі вул. Пушкіна,  Юрій Шевченко та 
Сергій Хмизов – жителі вул. Садової, Марія Вовся – жителька вул. Шевченко.                                       Вікторія СОЛДАТЕНКО.

СУБОТНИК

СЕЛО – НАШ РІДНИЙ ДІМ

Діти дуже 
люблять зи-
мові свята! 
Вони з не-
терпінн ям 
чекають їх 
н а с т а н н я , 
щоб зану-
ритися в 
атмосферу 
дива, ра-
дості й ве-

селощів. Першим із найулюбленіших свят дітей є прихід Миколая 
Чудотворця. Його чекають із нетерпінням, пишуть листи, вивчають 
вірші, співають пісні. Святий Миколай щороку приходить до кожної 
хати й обдаровує кожну дитину. 

Завітав Миколай на гостину й до вихованців дошкільного навчаль-
ного закладу № 10 «Світлячок» Новоолександрівської сільської ради. 
Від усього педагогічного колективу всіх дітей та присутніх із цим ве-
ликим святом привітала завідуюча Любов Візир, яка наголосила, що 
такі свята – це справжня казка для дошкільнят, а ми, дорослі, повинні 
робити все, щоб вони в неї вірили якомога довше.

З великою радістю діти зустріли бажаного гостя й у піснях зверну-
лися до Святого Миколая-Чудотворця. Чарівник був не сам, із ним 
прийшли помічники: янголята та чортики, які розважали дітей, бра-
ли участь у конкурсах та подарували присутнім казковий танок.

Свято зібрало чимало батьків вихованців разом із дідусями та ба-
бусями, сестричками та братиками.

Отримали діти подарунки від Чудотворця, адміністрації дошкільно-
го закладу та своїх батьків. А також пакунки з солодощами від сіль-
ського голови Олександра Візіра та Новоолександрівської територіаль-
ної громади. Смачні соковиті яблучка привезла в подарунок від агра-
ріїв Дніпропетровського району. Начальник управління АПР Тетяна 
Ткач від імені сільгоспвиробників також привітала дітей зі святом.  

Дійство пройшло весело, дітлахи залишилася задоволеними й по-
обіцяли бути чемними цілий рік, щоб Миколай знову завітав до них 
наступного року.                                                              Любов ВІЗИР.

Чудотворець Миколаю,«Світлячок» оберігай

ПОДЯКА 
ЗА НЕБАЙДУЖІСТЬ

До редакції надійшов лист від 
Віри Жулянової, жительки с. Люби-
мівки: «Вокальний колектив «Лю-
бисток» із села Любимівка – це не 
тільки талановиті люди, які вміють 
гарно співати та організовувати 
свята в селі, а ще ці люди є щирими 
й добрими, з гарячими серцями.

Трапилась біда у солістки ан-
самблю Валентини Коваленко, вона 
була в лікарні, в тяжкому стані. 
Підтримка всього колективу, доро-
гих сусідів, небайдужих людей села 
Любимівка повернули її додому, до 
життя, до пісні, до внуків.

І вона отримала одразу дві внучки, 
наче Господь нагородив її за стійкість 
перед хворобою. Спасибі вам, добрі 
люди, талановиті аматори сцени, на-
родні артисти за ваші гарячі серця. 
Низький вам уклін. Нехай Новий 
рік принесе всім вам багато нових 
звершень, злетів і перемог у вашій 
творчості, хай пісня робить життя 
наповненим та яскравим, хай душа 
не старіє, а наша Україна розквітає!

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА


