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ШАНОВНІ  ЖИТЕЛІ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  РАЙОНУ!
Закінчується цикл Новорічних та Різдвяних свят, закінчуються святки великим святом Святого Богоявлення. 19 січня святку-

ємо Хрещення Господа Бога й Спаса нашого Ісуса Христа. 
Із року в рік, протягом уже не одного століття, люди чекають цього дня, щоб спокутувати свої гріхи, очистити душу каяттям та оновити її для 

подальших звершень. Цей день пов’язують із сподіваннями на краще майбутнє, на духовне відродження. Хрещення, інколи цього навіть не усвідом-
люємо, є знаменною віхою, знаком початку нового життя.

У ці доленосні часи для нашої держави необхідно єднання й порозуміння, увірування в вічні цінності добра, милосердя, любові.
Бажаємо всім духовного зростання, любові до Бога й до ближнього, доброго здоров̀ я, мудрості, миру й спокою, порозуміння, тепла й добра, 

натхнення й нових творчих звершень на благо своєї родини, Дніпропетровського району й всієї України. Зі святом Святого Хрещення!
                                 Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації.           Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

ШАНОВНІ АГРАРІЇ!
Державне підприємство «Дослідне господарство «Дні-

про «ІЗГ УААН» є основною експериментальною базою 
Інституту зернового господарства Української Академії 
Аграрних Наук для проведення науково-дослідних робіт з 
проблем селекції та насінництва кукурудзи і сорго різних 
груп стиглості та напрямків використання, розробки 
технологій вирощування зернових культур і соняшнику, 
наукових основ зимостійкості озимих культур, захисту 
рослин від хвороб, шкідників та бур’янів.

Щорічно Дослідне господарство виробляє понад 10 тис. т зерна та ре-
алізує близько 5 тис. т елітного насіння. 

З питань придбання насіння, отримання професійних консульта-
цій звертатися за телефонами у м. Дніпропетровську: 

Я К І С Т Ь   Н А Ш О ГО   Н АСІ Н Н Я 
З Р О Б И Т Ь   Н АС   Д О Б Р И М И   П А Р Т Н Е РА М И

Культура Сорт Репродукція

Ячмінь ярий Святогор Еліта

Овес Синельниківський 1321 І репродукція

Спурт Еліта

Соняшник Ясон F 1

Кукурудза
Яровець 243 МВ F 1

Солонянський 298 СВ F 1
Моніка 350 МВ F 1

До вашої уваги ми пропонуємо наступну продукцію:

Ціни зазначені з урахуванням ПДВ. 

Запрошуємо всіх сільгоспвиробників та зацікавлених 
осіб до обговорення можливостей нашої співпраці.

(056) 765-59-81; 765-59-61; (050) 480-05-18; (067) 634-19-92.
е-mail: dnipro01@ mail.ru

Індивідуальний підхід до кожного клієнта 
та гнучка система знижок.

30 діток учасників АТО нещодавно поринули в теплу атмосферу зимового свята, 
долучившись до новорічного дійства біля красуні-ялинки, яке проходило в районному 
Будинку культури.  

Дітей із калейдоскопом новорічних свят вітали Дід Мороз та Снігуронька, казкові ге-
рої – Зайчик і Лисеня. Дівчата та хлопчики активно брали участь у конкурсах та рух-
ливих іграх, розгадували загадки, розповідали віршики, співали пісень. Не обійшлося 
на святі й без сюрпризів від фокусника у великому капелюсі та довгому плащі. Мильна 
бульбашкова феєрія, яку влаштував чарівник, викликала у дітлахів масу позитивних 
емоцій та гарного настрою. Малеча поринула в атмосферу святкового дійства та залюб-
ки розважалася, наповнюючи залу веселим сміхом. 

Як годиться в Новий рік та Різдво Христове, жоден маленький учасник святкування 
не залишився без подарунку від доброго Дідуся Мороза, помічниками якого виступили   

волонтери Дніпропетровського району.  
Завершенням дійства став дружній хоровод навколо ялинки та фото на згадку.
Юні глядачі вдячні за організацію заходу зі святковою атмосферою з казковими ге-

роями колективу районного військового комісаріату на чолі з Олександром Вольніко-
вим, а батьки дітей – за щирі дитячі емоції та щасливі усмішки.

Добра гарна традиція – потурбуватися про тих, хто чекає на наших захисників вдо-
ма, а особливо – огорнути теплом та затишком дітей військовослужбовців у новорічні 
свята.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне. 
На фото автора: щасливі миті новорічного свята.

СВЯТО  ДЛЯ   ДІТЕЙ  ВОЇНІВ  АТО

Наш індекс: 61707 
Вартість: 
• на 11 місяців – 111,87 грн,
• на 6 місяців – 61,02 грн,
• на 3 місяці – 30,51 грн,
• на 1 місяць – 10,17 грн.

Без поштових послуг.

Передплатна кампанія 
на 2016 рік

Міністерство соціальної політики повідомляє, що у зв’язку зі складною ситу-
ацією, в якій опинилися постраждалі та внутрішньо переміщені особи, з метою 
надання їм підтримки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
01.10.2014 № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійш-
ли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги 
постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам», відкрито рахунки 
для зарахування коштів від фізичних і юридичних осіб для надання одноразо-
вої допомоги особам вищезазначених категорій.

Зважаючи на складну соціально-економічну 
ситуацію, в якій опинилися громадяни зазначе-
них категорій, надання такої допомоги є вкрай 

важливим для забезпечення їхньої 
життєдіяльності.

О. МАЛЯСОВА, 
головний спеціаліст відділу з 
питань соціально-трудових від-
носин УСЗН ДРДА.

УСЗН ПОВІДОМЛЯЄ ДО  УВАГИ  НЕБАЙДУЖИХ

Для зарахування коштів у на-
ціональній валюті (гривні):

Міністерство соціальної полі-
тики України

ЄДРПОУ – 37567866
рах. 31252301178737 в Держав-

ній казначейській службі Украї-
ни, м. Київ

МФО 820172.

Для зарахування коштів у 
євро та доларах США:

Міністерство соціальної полі-
тики України

ЄДРПОУ – 37567866
рах. 25302020054709 в АТ 

«Укрексімбанк», м. Київ
МФО 322313.

ВЛАДА  ДІЄ

Голова райдержадміністра-
ції Артьом Фісунов 12 січня 
провів робочу нараду з плано-
вих питань. Артьом Леонідо-
вич наголосив на важливості 
впровадження в Дніпропе-
тровській райдержадміністра-
ції «Єдиного вікна» з подаль-
шим удосконаленням системи 
електронного документообігу. 

Олексій Невеселий, на-
чальник відділу містобуду-
вання, архітектури, житло-
во-комунального господар-
ства, будівництва та інф-
раструктури РДА, доповів 
про готовність відповідних 
служб району до реагуван-
ня на ускладнення погод-
них умов та недопущення 
виникнення надзвичайних ситуацій в умовах зимового періоду.

Наталія Левчук, начальник фінансового управління РДА, довела до 
відома присутніх інформацію щодо уточнення показників районного 
бюджету відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік», що набув чинності з 01 січня 2016 року. Також було 
заслухано питання щодо передачі об’єктів соціальної сфери, а саме: за-
кладів освіти, культури та охорони здоров’я, з комунальної власності 
територіальних громад району в комунальну власність новоутвореним 
об’єднаним громадам.

14 січня під головуванням Артьома Фісунова відбулась нарада з пред-
ставниками відповідних служб щодо питань оренди землі в 2016 році та 
пошуку джерел додаткових надходжень до районного бюджету.

(Вл. інф.)



2 «Дніпровська зоря» АКТУАЛЬНЕ   ІНТЕРВ’Ю 15 січня 2016 року № 2 (7922)   

– Ігоре Володимировичу, 
Ви очолили міліцію Дні-
пропетровської області в 
травні 2015 року. Якими 
були Ваші перші дії на но-
вій посаді?

– Перш за все, я прагнув 
зберегти професійний склад 
міліції, володіння оператив-
ною обстановкою й утри-
мати стабільність у роботі. 
Це основа, на якій базуєть-
ся розкриття злочинів, та й 
функціональність правоохо-
ронців у цілому. З нового – 
ми сформували аналітичний 
підрозділ, який зорієнту-
вали на виконання нефор-
малізованих завдань – збір 
і консолідацію інформації, 
оцінку й прогноз кри-
міногенної ситуації в 
регіоні, моделювання 
можливого розвитку 
подій, розробку алго-
ритмів роботи полі-
ції... Аналітики стали 
частиною комплек-
сної автоматизованої 
системи «Акорд», в 
якій ми спробували 
об’єднати більшу частину підрозділів майбутньої 
поліції й максимально автоматизувати їх роботу. Ця 
система була протестована за допомогою експери-
ментального підрозділу «Патруль 102».

І в деяких районах міста вже встигли звикнути до 
присутності на вулицях патрульних.

На це ми і розраховували. Проект був запущений 
із метою підготувати людей до появи в регіоні нової 
патрульної поліції. І він спрацював. Показник дові-
ри населення до роботи патруля зріс. Скоротилася 
кількість скарг на несвоєчасне реагування. І не тіль-
ки. Завдяки патрулю 102 нам вдалося істотно стабі-
лізувати криміногенну обстановку в Дніпропетров-
ську. Важливо, що патруль був націлений не тільки 
на реагування. Він активно займався й профілакти-
кою правопорушень, виступав фактором порядку 
на вулицях. Завдяки патрулю з’явилося взаєморо-
зуміння між населенням та правоохоронцями. До 
патрульних стали звертатися громадяни на вулицях 
– за найрізноманітнішою допомогою: втихомирити 
компанію, що розгулялася на дитячому майданчи-
ку, провести бесіду з сусідом, 
який неправильно паркується, 
проконсультувати з приводу 
європротоколу... Особливо від-
чутною робота патрульних була 
в Кіровському та Бабушкінсько-
му районах міста, де вулиці ці-
лодобово патрулювалися з сере-
дини серпня.

– Ви почали службу в орга-
нах в смутні дев’яності роки, 
коли правоохоронцям нудьгу-
вати не доводилося. З якими 
злочинами стикалися тоді? Чи 
змінилося з тих пір криміналь-
не середовище?

– Це був час початку кінця Ра-
дянського Союзу. І з одного боку 
тодішня криміногенна обстанов-
ка була дуже схожа на нинішню. Стрімко погіршу-
вався добробут людей. Як наслідок, значно зростала 
кількість злочинів, особливо вуличних і побутових. 
Безліч злочинів здійснювалися організованими зло-
чинними угрупованнями. Зростала кількість тяжких 
та особливо тяжких злочинів, а також злочинів із за-
стосуванням вогнепальної зброї. Тоді вперше виник 
такий новий вид мотивації злочину, як необхідність 
отримання стартового капіталу для здійснення під-
приємницької діяльності.

– Чи можна сказати, що досвід розкриття злочи-
нів минулих десятиліть зараз затребуваний?

– Будь-який досвід, безумовно, корисний. Осо-
бливо, якщо врахувати схожість ситуацій. Хоча, як 
мені здається, були й істотні відмінності. Люди в 
пострадянський час були більш дисциплінованими 
й законослухняними. Саме відношення до злочину 
й до міліції було іншим. Іншими були й правоохо-

2015 став переломним для української міліції. Були при-
йняті ключові закони. Стартувала реформа. На вулиці вий-
шов новий патруль. Реформована поліція стала освоювати 
нові форми взаємодії з суспільством – на тлі кризи довіри 
до правоохоронців і війни на сході країни. Про це та багато 
іншого наше інтерв’ю з начальником Головного Управління 
Національної поліції в Дніпропетровській області, генера-
лом поліції третього рангу Ігорем Репешком.

РЕФОРМОВАНА  ПОЛІЦІЯ  ОСВОЮЄ 
НОВІ  ФОРМИ  ВЗАЄМОДІЇ  З  СУСПІЛЬСТВОМ

ронні органи – якісніша 
була їхня професійна під-
готовка. Набагато краще 
було матеріальне забезпе-
чення, а ось про технічні 
можливості, які є зараз, 
тоді ми й не мріяли. Іншим 
було законодавство. Воно 
дозволяло оперативним 
співробітниам і слідчим 
максимально швидко при-
ймати процесуальні рі-
шення, що сприяло запобі-
ганню та документуванню 
злочину. Досвід роботи ба-
гатьох наших ветеранів із 
профілактики та розкрит-
тя злочинів завжди буде 
затребуваний у роботі 
правоохоронних органів.

– Нещодавно в Дніпро-
петровській області роз-
почали роботу 11 полі-
цейських дільниць. Чим 
їх функціональність від-
різняється від традицій-
них дільничних пунктів 
міліції?

– Робота поліцейських 
дільниць поки проходить 
у тестовому режимі. Але 

вона організована вже в новому форматі, відомому 
як community policing – територіально наближена по-
ліція. Кожна така дільниця стане каналом взаємодії 
поліції, місцевих активістів, представників влади та 
населення. Будуть враховуватися специфіка місце-
вості та локальні проблеми територіальних громад. 
Тут поліція буде проводити безліч поки ще не ти-
пових для неї заходів – організовувати «сусідський 
нагляд», надавати консультативну допомогу, підтри-
мувати продуктивні громадські течії, проводити ви-
ховну роботу з населенням. І ми дуже розраховуємо 
на підтримку громадськості.

– Які злочини турбують Вас як начальника 
поліції найбільше, якщо врахувати специфіку 
регіону?

– Звичайно ж, Дніпропетровська область має свої 
особливості. Це, по-перше, її близькість до «гарячого» 
сходу країни. Тому ми стикаємося з великою кількістю 
злочинів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної 

зброї. По-друге, це один із найбільш успішних і гро-
шових регіонів України. Тому і злочини тут специфічні 
– викрадення дорогих автомобілів, квартирні крадіж-
ки, злочини, спрямовані проти власності. По-третє, в 
регіоні спостерігається досить велика політична актив-
ність, що теж істотно впливає на роботу поліції.

– Часто доводиться чути вислів на зразок «у мі-
ліцію/поліцію звертатися марно – не реагують»...

– Така проблема є... Тут грають роль і людський 
фактор, зокрема, відсутність професіоналізму, і осо-
бливості законодавства. Справа в тому, що прове-
дення багатьох процесуальних дій передбачає досить 
тривалу процедуру оформлення. А люди вимагають 
максимально швидкого реагування, що в рамках чин-
ного законодавства часто виявляється неможливим.

– Навесні 2014 року ми зіткнулися з кризою до-
віри міліції. Індекс довіри тоді впав до 3%. При 

цьому в середньому по Європі він становить 72%. 
Що, на Ваш погляд, потрібно зробити для того, 
щоб повернути довіру до поліції?

– На моїй пам’яті розмова про недовіру суспіль-
ства до міліції ведеться безперервно. Я б не став 
загострювати його в такому формулюванні. Коли 
більша частина суспільства не дотримується зако-
нів і правоохоронці намагаються з цим боротися, 
звичайно ж, їх дії будуть викликати незадоволен-
ня. На мій погляд, не можна зараз орієнтуватися 
на західні показники. Там зовсім інші люди, інше 
суспільство, інший менталітет. Ставлення до полі-
цейського й до самого злочину теж інше. Якщо на 
заході у людини викрали автомобіль, власник тут 
же отримає страховку і його вже не буде хвилюва-
ти що буде з його викраденим автомобілем. Нашу 
ж людину хвилює все. Нещодавно до нас звернула-
ся за допомогою пенсіонерка, у якої ще в 1994 році 
вкрали мотоцикл і вона досі його шукає...

Ситуація з довірою до правоохоронців зміниться 
тоді, коли зміниться стан суспільства, його менталітет і 
підходи до сприйняття поняття закону. Правоохоронні 
органи – це частина суспільства, в якому ми живемо.

– Чи змінилася якість роботи у зв’язку з чинні-
стю Закону «Про національну поліцію»? Як сьо-
годні оцінюється робота співробітника правоохо-
ронних органів?

– Які б вимоги до поліції не висувалися зараз, звичай-
но ж, ми будемо прагнути їм відповідати. Але в кожному 
разі головним критерієм є здатність розкривати злочин. 

Якщо злочини розкривають-
ся, значить, поліція працює. І 
для мене тут предметом гор-
дості є те, що наші показни-
ки – одні з кращих у країні. 
У цьому, безумовно, заслуга 
особового складу, який має 
дуже високий рівень профе-
сійної підготовки.

– Сьогодні в контексті 
проведеної реформи виникають дискусії про громад-
ську участь у прийнятті рішень поліцією на місцях – у 
регіонах, містах, районах та ін. При цьому очевидно, 
що у нас поки немає згуртованих дієздатних громад і 
рівень розвитку громадянського суспільства в країні 
дуже низький. Необхідно, насамперед, налагодити на-
лежне виховання суспільства. Чи може поліція піти в 
авангарді цього процесу?

– Одне із основних завдань поліції – здійснення пре-
вентивної та профілактичної діяльності, спрямованої 
на запобігання правопорушення. Повторюся: право-
охоронні органи – частина суспільства, в якому ми жи-
вемо. Для того, щоб вплив громадськості був конструк-
тивним, потрібно виростити гідне суспільство, зробити 
все для його виховання. Важливо створювати механіз-
ми спільної відповідальності, засновані на контактах 
і взаєморозумінні між населенням і поліцією. Тоді ми 
отримаємо і реальну суспільну ініціативу, і реальний 
цивільний контроль. Адже поліція здатна виконувати 
свої функції тільки в умовах взаємодії з суспільством, 

якому вона служить і у відносинах з 
яким вона спирається на довіру.

– У деяких містах України ще до 
реформи робилися спроби створити 
муніципальну поліцію. Наскільки 
ці починання є перспективними?

– Так, такі експерименти проводилися у 
Вінниці, Харкові, Миколаєві... Але дійсно 
результативними вони будуть тоді, коли 
це питання буде вирішене законодавчо. 
Хоча ми вже зараз рухаємося цим шля-
хом: створюємо поліцейські дільниці, 
орієнтовані на потреби територіальних 
громад. На зустрічах з активістами про-
понуємо їм безпосередньо брати участь у 
розробці плану профілактичних заходів, 
підборі кадрів, контролі за їх роботою. В 
ідеалі громада повинна сама дбати про 
поліцію як про одного з ресурсів поліп-

шення життя. На місцевому рівні має вирішуватися і пи-
тання матеріального забезпечення наших співробітників, 
що було б для них хорошим стимулом. У США скажімо 
кожен штат сам визначає зарплату поліцейського. Хоча в 
нашому суспільстві тут можна зіткнутися з проблемою, 
властивою суто нашому менталітету. Фінансуючи тери-
торіальну поліцію, місцева влада може прагнути лише до 
того, щоб отримати «ручних» правоохоронців. Тому ос-
новні виплати на утримання поліції все ж повинні здійс-
неюватись централізовано.

– І на завершення питання за межами професій-
ної сфери. Що б Ви хотіли побажати жителям регі-
ону в новому 2016 році?

– Спокою і стабільності. Все інше в регіоні є. І ро-
зуміння того, що від цієї стабільності залежать жит-
тя і долі людей...

Актуальне інтерв’ю від Таміли ЖОРНЯК.
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Дніпропетровська районна виконавча дирекція Дні-
пропетровського обласного відділення Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездатності 
(далі – Дніпропетровська РВД) інформує про надхо-
дження та використання коштів Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі 
– Фонд)  за 9-ть місяців 2015 року за напрямками фі-
нансування і вимогами, передбаченими Законом 
України від 23.09.1999р. №1105-ХІV «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування» (в 
редакції Закону України від 28.12.2014р. №77-VIII ).

Головним завданням Дніпропетровської РВД 
було і залишається своєчасне та в повному обсязі 
фінансування підприємств, установ, організацій 
(страхувальників) на виплати допомог застрахо-
ваним у Фонді особам (найманим працівникам), 
яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих 
днів від дати надання страхувальниками заяви – 
розрахунку до органу Фонду. Відповідний поря-
док фінансування, що затверджений постановою 
правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, викону-
ється Дніпропетровською РВД, фінансування на 
виплати допомог проведено в повному обсязі і в 
терміни, передбачені законодавством.

Протягом звітного періоду зобов’язання Фонду 
перед страхувальниками зменшилися на 1,9 млн грн (з 
3,4 до 1,5), або на 56,1%, що свідчить про значне по-
кращення в звітному періоді ситуації з проходженням 
коштів через Головне управління Державної казначей-
ської служби України в Дніпропетровській області, а 
залишок боргу Фонду (1,5 млн грн) складають суми 
допомог по заявках страхувальників, наданих в остан-
ній тиждень вересня поточного року та які були про-
фінансовані в повному обсязі до 7-го жовтня включ-
но. На поточну дату ці платежі проходять протягом 
5-ти робочих днів при встановленому законодавством 
10-денному терміні. Тобто, затримки у виплаті допомог 
застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з 
вини комісій із соціального страхування та (або) фінан-
сових служб підприємств, установ, організацій.

За 9-ть місяців 2015 року доходи бюджету Дніпропе-
тровської РВД склали 62,9 тис. грн (262,0% до плану), 
а витратна частина – 28062,8 тис. грн, що по відношен-
ню до запланованого рівня складає 107,4%. До бюджету 
Дніпропетровської РВД від розподілу єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(для забезпечення виконання витратної частини бю-
джету) в звітному періоді  надійшло 30190,6 тис. грн. 

В цілому доходна та витратна частини за ок-
ремими напрямками, передбаченими законодав-
ством, по Дніпропетровській РВД за 9-ть місяців 
2015 року склали (тис. грн):

Найбільшу питому вагу в загальних витратах 
складають виплати на допомоги – 27,6 млн грн (або 
98,3%), а серед них – виплати по вагітності та поло-
гах (15,0 млн грн), що складає 53,6% до загальних ви-
трат (28,0 млн грн) та 54,5% до виплат на допомоги.

На виплати допомоги по тимчасовій непрацездатно-
сті за 9-ть місяців 2015 року використано 12,4 млн грн 
(на 1,5 млн грн більше, ніж за 9-ть місяців 2014 року), 
що обумовлено збільшенням чисельності працюючих 
та середньоденного розміру допомоги на 25,4 %.

На поховання застрахованих осіб виплачено допо-
мог в сумі 114,4 тис. грн, що на 8,8 тис. грн більше, 
ніж за 9-ть місяців 2014 року. Сталось це у зв’язку із 
збільшенням кількості таких випадків (з 48 до 52) при 
незмінному розмірі допомоги (2200 грн). 

Відповідно до «Порядку надання матеріального забез-
печення за рахунок коштів Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності особам, які пе-
реміщуються з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної організації», 

затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 
24.12.2014р. №37, у поточному році в Дніпропетровську 
РВД за отриманням різних видів допомог звернулася 8 
осіб,  які переміщені з Донецької та Луганської областей. 
На поточну дату таким особам виплачено допомоги на 
загальну суму 126,3 тис. грн, у тому числі: по тимчасо-
вій непрацездатності – 18,2 тис. грн, по вагітності та по-
логах – 105,9 тис. грн, на поховання – 2,2 тис. грн.

До реабілітаційних відділень санаторіїв в звітному 
періоді безкоштовно видано КЗ «Дніпропетров-
ська ЦРЛ «ДОР» 63 путівки.

На виконання постанови Кабінету Міністрів 
України (КМУ) від 01.03.2014р. №65 «Про еко-
номію державних коштів та недопущення втрат 
бюджету» продовжено реалізацію комплексу захо-
дів по економії коштів на утримання виконавчих 
дирекцій обласного відділення Фонду, в зв’язку 
з чим показник по статті бюджету «Організацій-
но-управлінські заходи» за звітний період викона-
но на 90,8%, економія склала 45,9 тис. грн.

Звертаємо увагу керівників, головних бухгал-
терів, голів комісій (уповноважених) із соціально-
го страхування підприємств, установ, організацій 
(страхувальників) на зміни в законодавчій і нор-
мативно-правовій базі Фонду, що сталися в ІІІ-му 
кварталі поточного року: з 01.07.2015р. обмеження на 
проведення перевірок страхувальників, встановлені 

пунктом 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення Закону 
України від 28.12.2014р. №76-VIII «Про внесення змін 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України», не діють, у зв’язку із за-
кінченням установленого терміну, що надало органам 
Фонду законні підстави на проведення планових пере-
вірок використання коштів ФСС з ТВП; з 04.07.2015р. 
(згідно постанови КМУ від 26.06.2015р. №439) вступи-
ла в дію нова редакція «Порядку обчислення середньої 
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для 
розрахунку виплат за загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням», раніше затверджена 
постановою КМУ від 26.09.2001р. №1266.

Детальну інформацію щодо вказаних змін можна 
отримати в Дніпропетровській РВД.

Лілія СОКОЛОВА, 
директор Дніпропетровської районної виконав-
чої дирекції Дніпропетровського обласного від-
ділення Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності.

Показники виконання бюджету План Факт
% 

вико-
нання

1 2 3 4
Доходи (тис. грн) усього, 24,0 62,9 262,0
Витрати (тис. грн) усього,
в тому числі: 26132,0 28062,8 107,4

на виплату допомог, усього 25608,0 27593,8 107,7
з них:
 - по тимчасовій непрацездатності 13096,0 12448,7 95,1
 - по вагітності та пологах 12422,0 15030,7 121,0
 - на поховання 90,0 114,4 127,1
організаційно-управлінські заходи 501,0 455,1 90,8
витрати по виконанню обов’язків 
страховика 3,0 1,5 50,0
інші витрати (на виплату допомог 
громадянам, які постраждали внас-
лідок Чорнобильської катастрофи)

20,0 12,4 62,0

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ІНФОРМУЄ

З 1 СІЧНЯ СТАРТУВАЛА 
ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПАНІЯ – 2016 

З початку 2016 року стартувала кампанія декларування громадянами 
доходів, одержаних протягом 2015 року. 

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї по-
даткової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або 
засобами електронного зв’язку. 

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з пові-
домленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за 
п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж деклара-
ція подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 
електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення ос-
танньої години граничного строку подання. 

Для комфортного звітування громадян протягом січня-квітня 2016 
року центри обслуговування платників податків працюватимуть за по-
довженим режимом роботи, при цьому подати декларацію можна буде 
також й у вихідні дні. У разі необхідності платники зможуть отримати 
безкоштовні консультації та допомогу в заповненні декларації. 

Також нагадуємо, що з 1 січня 2016 року запроваджується нова форма де-
кларації про майновий стан і доходи, в якій об’єднано звітність по податку 
на доходи фізичних осіб та військовому збору. Враховуючи це, за результа-
тами 2015 року податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та 
військового збору визначатимуться в одній податковій звітності. 

Детальніше про особливості деклараційної кампанії 2016 року мож-
на дізнатися за посиланням http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-
gromadyan-2016/. 

Дніпропетровська ОДПІ.

Графік проведення «гарячих» телефонних ліній з пи-
тань організації роботи та діяльності Дніпропетровського 

районного управління юстиції, відділу державної виконавчої служби управління 
юстиції, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-
ців та легалізації громадських формувань, відділу державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
управління юстиції на I півріччя 2016 року:

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові
Посада відповідальної особи, телефон Дата 

проведення
Час 

проведен-
ня

Огієнко
Олена 

Олегівна
начальник управління юстиції 

(056) 753-80-19
21 січня,
25 травня 
2016 року

з 10.00 
до 12.00

Дзіжко 
Роман 

Юрійович

заступник начальника управління юстиції – на-
чальник відділу державної виконавчої служби

тел. (056) 753-93-20

17 березня,
02 червня
2016 року

з 10.00 
до 12.00

Ручка 
Вікторія 

Валеріївна

заступник начальника управління юстиції з 
питань державної реєстрації 

тел. (056) 794-69-58

17 лютого,
20 квітня 
2016 року

з 10.00
до 12.00

Мазур 
Наталія 
Іванівна

начальник відділу державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно управління юстиції 

тел. (056) 794-69-58

03 березня,
21 квітня
2016 року

з 10.00
до 12.00

Абрамова 
Тетяна 

Ігорівна

начальник відділу державної реєстрації юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців та легалі-
зації громадських формувань

тел. (056) 794-69-58

29 січня,
23 березня
2016 року

з 10.00
до 12.00

Ляпченко 
Любов 

Олексіївна

начальник відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану управління юстиції

тел. (056) 371-27-49

08 травня,
22 червня
2016 року

з 10.00 
до 12.00

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

Розпорядженням голо-
ви райдержадміністрації 
від 04 листопада 2015 
року №Р-708/0/291-
15 «Про передачу 
функцій сім’ї та оз-
доровлення від відді-
лу освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації до управління 
соціального захисту населення райдержадмі-
ністрації» функції щодо оздоровлення дітей 
пільгових категорій передано до управління 
соціального захисту населення.

Управління соціального захисту населен-
ня Дніпропетровської райдержадміністрації 
розпочинає роботу щодо підбору та направ-
лення в 2016 році дітей пільгових категорій 
на оздоровлення до державних підприємств 
«Український дитячий центр «Молода гвар-
дія» (м. Одеса) та «Дитячий центр соціальної 
реабілітації «Перлина Придніпров’я» Дні-
пропетровської обласної ради» (сел. Орлов-
щина) та інших оздоровчих закладів.

До пільгових категорій дітей, які під-
лягають оздоровленню відносяться: ді-
ти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, діти-інваліди, діти із багатодіт-
них та малозабезпечених сімей, діти, бать-

ки яких загинули від нещасних 
випадків на виробництві або під 

час виконання службо-
вих обов’язків, діти, які 
перебувають на дис-
пансерному обліку, та-
лановиті та обдаровані 
діти – переможці міжна-

родних, всеукраїнських, обласних олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 
відмінники навчання.

Батьків та опікунів дітей вищевказаних 
категорій територіальних громад Дніпропе-
тровського району просимо прийняти до ві-
дома зазначену інформацію щодо отримання 
послуг пільгового оздоровлення дітей віком 
від 7 до 17 років.

Заяви та документи, необхідні для  оздо-
ровлення дітей (свідоцтва про народжен-
ня, довідки з місця реєстрації, довідки з 
закладу освіти та інші документи відпо-
відно пільгової категорії) приймаються за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, 
каб. № 9-а та 9-в. 

Телефон для довідок 753-91-36.
Лариса  ЛУЦЕНКО, 

завідувач  сектору з питань оздо-
ровлення та реабілітації. 

СОЦЗАХИСТ ІНФОРМУЄ 

ОЗДОРОВЛЕННЯ  ДІТЕЙ  
ПІЛЬГОВИХ  КАТЕГОРІЙ

У зв’язку зі святкуванням Водохреща Господня, 19 січня, сектор 
режимно-секретної роботи взаємодії з правоохоронними органа-
ми, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи РДА, 
звертається із застереженням бути вкрай обережними, перебуваю-
чи поблизу водних об’єктів під час святкування.

Не виходьте без потреби на лід, не залишайте без нагляду дітей 
поблизу річки чи ставка, переконайтеся, що лід, на який ви вихо-
дите, достатньо міцний.

Дотримуйтесь елементарних правил безпеки поводження на 
воді, тривале перебування в річці призводить до переохолодження 
організму, в людини може виникнути судома, припиняється ди-
хання, можлива втрата свідомості.

Обов’язково візьміть із собою теплий одяг, щоб мати змогу після 
купання обтертися насухо й переодягтись.

Нехай ваш відпочинок буде радісним, приємним, а головне – без-
печним.

Іван КАТРИЧЕНКО, 
завідувач сектору режимно-секретної роботи взаємодії з право-
охоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілі-
заційної роботи РДА. 

БУДЬТЕ  ОБЕРЕЖНІ  ПРИ  ЗАНУРЕННІ 
В  КРИЖАНУ  ВОДУ  НА  ВОДОХРЕЩА, 
НЕ  ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ  ОРГАНІЗМУ!

ДО УВАГИ ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
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Зима. Початок солодких та веселих свят, час коли всі дитячі мрії та 
казкові герої оживають. У Зорянській СЗШ першими естафету зимово-
го настрою, веселої казки та запального танцю розпочали учні молод-
ших класів. Діти відзначились неабиякою хоризмою. Наші першачки та 
учні 4-го класу подарували нам чудові циркові номери, приголомшили 
батьків та  гостей свята  цирковими номерами, де показали свої навички 
в акробатиці, спочатку виїхавши на роликах та самокатах. Учні 2-3-х 
класів занурили присутніх в світ казок. Діти із задоволенням виконува-
ли ролі – Зайчика, Білочки, Лисички, Півника, Червоної Шапочки, Сні-
гової королеви, Мальвіни, Кота Базиліо та інших. Після таких яскравих 
виступів наше журі не змогло визначити кращий клас і нагородило кож-
ного учасника новорічним подарунком. Учні 5-7-х класів дивували нас 
своїми мюзиклами, учасники яких дуже добре вжились у свої ролі та 
змусили надривати животи від сміху всіх присутніх у залі.   

Святковий тиждень завершився новорічним балом, організатором 
якого стали випускники – 11-й клас на чолі з їх класним керівником Ні-
ною Білою. Тематикою вечора стали 60-ті роки, а саме стиль «ретро». 
Програма була насичена виступами старших класів та завершилася 
святковою дискотекою. В кінці вечора було оголошено короля та коро-
леву балу. Після свят учні усіх класів  йшли на канікули з прекрасним 
настроєм та з величезною валізою позитиву.

Ольга МАЛА, педагог-організатор Зорянської СЗШ.

Щороку учні Кіровської СЗШ чека-
ють приходу таких чудових свят, як 
Новий рік та Різдво Христове.

Ще задовго до шкільних заходів 
діти шукають карнавальні костюми, 
розучують пісні, готують інсценізації 
відомих казок.

Учні 11 класу разом зі своїм класним  
керівником Світланою Лисенко також 
перейнялися радісним настроєм і пода-

рували малюкам чудово прикрашену ялинку. Під  час новорічних ранків діти перетворювалися на казкових героїв, батьки поринали в світ дитинства. До малят завітав Дід 
Мороз із Снігуронькою. Вони разом танцювали, співали, грали, розповідали віршики, розгадували загадки. Кожна дитина отримала подарунок від Діда Мороза. 

Вірте в дива, й вони обов’язково здійсняться.                                                                                               Марія та Ольга ГРЕК, учні 10-11 класів Кіровської СЗШ.

ЗИМОВА  ЗУСТРІЧ 
у  Кіровській  школі

ВІДЛУННЯ СВЯТА

КАЗКОВИЙ   БАЛ

За що ми любимо зиму? Насамперед за чарівну новорічну ніч, 
прикрашену ялинку, карнавали, віру в казку, святкові подарунки, 
надію на краще.

Напередодні новорічних свят у Партизанському сільському клу-
бі відбулася вистава для дітей пільгових категорій «Троє поросят». 
Незважаючи на несприятливу погоду, в залі зібралося багато дітей та 
батьків. Ведучою казки була Каріна Бойко. Веселих поросят зіграли: 
Олександр Сільман, Дмитро Пода та Данило Гладкий, вовка – Вла-
дислав Клименко, Ведмедя – Володимир Єлєсєєв, розумним вороном 
був Олексій Музика, лисичкою – Марія Клименко, чарівний танок 
сніжинки подарувала Софія Шевченко. Всіх гостей вітали новий 
2016 рік, яким був Гліб Баранець, та, звичайно ж, Дід Мороз і Сні-
гуронька – ролі яких зіграли Олексій Скряга та Вікторія Тулякова. 

Задоволені дійством, глядачі аплодували артистам, та дякува-
ли за отримані подарунки. Сільська новорічна ялинка, прикра-
шена іграшками виготовленими своїми руками, теж чекала на 
малят із розважальною програмою. Дітей вітали казкові герої: 
Король – Олексій Даниленко, Королева – Аліна Ковтун, неслух-
няного принца зіграв Олексій Музика, принцесами з загадкових 
королівств були: Юлія Лісова, Анастасія Головенько та Каріна 
Челядіна. За активну участь в ігровій програмі діти отримува-
ли солодкі призи. Далі, звичайно ж, присутніх розважали Дідусь 
Мороз, яким був Олександр Тарасов та Снігуронька – Вікторія 
Тулякова. Майстерно виконавши свої ролі, наприкінці заходу, 
вони усім глядачам роздали солодощі. 

Працівника сільського клубу та жителі села висловлюють вели-
ку подяку голові Партизанської сільської ради Іванові Буряку та 
депутатам Михайлові Волошину, Віталієві Грибенкину, Валерієві 
Морозу за допомогу та підтримку в проведенні новорічних свят.

Ганна ГОНЧАРЕНКО, 
завідуюча Партизанського сільського клубу. 

СУЗІР’Я ТАЛАНТІВ

Новорічні свята – це 
з дитинства улюблені 
та радісні дні, сповне-
ні родинним теплом, 
любов’ю, веселощами, 
очікуваннями дива та 
казки.

Не став виключен-
ням і Новий Рік для 
дітей дошкільного 
закладу «Світлячок» 
Новоолександрівської 
сільської ради. З ве-
ликим нетерпінням 
малята кожної вікової 
групи чекали прикрашену ялинку, маскарад-
них костюмів, новорічних подарунків від Діда 
Мороза та Снігурочки та захопливих пригод 
новорічного дійства. 

Новий рік у нашому закладі – це спільне 
музично-театралізоване дійство дітей і дорос-
лих, де батьки та працівники закладу з немен-
шим запалом входили «в образи» підступної 
Баби Яги та хитрої Лиски, статного Короля і 
чарівної Феї, безпорадних Зайчиків та сміли-
вих Ведмедиків.

На святі за помахом чарівної сніжинки ожи-
вали циркові клоуни та їжачки, з’являлися 
актори та співаки, у чарівному прекрасному 
танці кружляли сніжинки-балеринки.

Радісний святковий настрій створився у дітей 
від самого початку свята. Цьому допоміг яскраво 
прикрашений зал та гарна ялинка. Діти весело 
із задоволенням грали з ялиночкою у гру «Яли-
нонько, засяй!». Всі діти на святі були одягнені у 
гарні костюми, мали образи казкових героїв та із 
задоволенням виконували пропоновані їм ролі, 
співали й танцювали, не приховуючи святкових 
переживань і радісних почуттів.

Від щирого серця всіх колег та батьків із 
Новорічними та Різдвяними святами привіта-
ла завідуюча дошкільним навальним закла-
дом Любов Візир: «Нехай ці свята – вісники 
оновлення, змін, сподівань та мрій – віщують 

ЯСКРАВЕ  ФЕЄРИ ЧНЕ  ДІЙСТВО

кожній родині добро, мир і процвітання, а чарів-
ні новорічні дзвони й різдвяні колядки наповнять 
домівку сміхом і радістю!».

Найбільшу радість діти отримали від спілкування з 
Дідом Морозом та Снігуркою. Свято принесло багато 
радощів, веселощів і приємних сюрпризів: подарунки 
та привітання від Діда Мороза та Снігуроньки, голо-
ви Новоолександрівської сільської ради Олександра 
Візіра та Новоолександрівської громади.

З найкращими побажаннями до Нового року та 
Різдвяних свят вперше привітав дітей, батьків та 
колектив дошкільного закладу депутат обласної 
ради Євгеній  Жадан і подарував дітям солодощі.

Колектив дошкільного навчального закладу від 
щирого серця вітає всіх колег, батьків та  Ново-
олександрівську громаду з Новорічними та Різд-
вяними святами. Нехай ваші серця будуть зігріті 
любов’ю та теплом, домівки повняться добром, 
радістю та Божим благословенням, а очі світяться 
щастям! Нехай з останніми хвилинами Старого 
року вас покинуть турботи та негаразди, а Новий 
2016 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досяг-
нення та професійні перемоги. Бажаємо, щоб Різд-
вяна зоря запалила у ваших серцях вогонь віри та 
любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерп-
ної енергії.

Любов ВІЗИР, 
завідуюча дошкільним навчальним закла-
дом №10 «Світлячок».

Новий рік придуманий 
для того, щоб казка зали-
шалася в житті. Найбіль-
ше це свято очікують діти. 
Справжніми чарівниками 
для дітей стають дорослі, 
які здійснюють мрії ма-
леньких сердець. Такими 
чарівниками в селі Балів-
ка під час свят стали керів-
ники господарств, підпри-
ємств, приватні підприєм-
ці, небайдужі, добрі, щирі 
люди: Віктор Міщенко, 
Микола Лопадін, Віктор 
Гнойовий, Сергій Булавін, 
Сергій Полтавець, Євген 
Аплевич, Олександр Бод-
нар, Ірина Дриваль, Сергій 
Клименко, Василь Пиченко, Тамара Піднебесна, Костянтин Габринець. Також активну участь взя-
ли підприємства ТОВ «Ароматснаб», ТОВ «Рад-Від», ТОВ «Еталон», ТОВ «Сервісоптторг». 

Новорічні святкування розпочали вихованці ДНЗ «Пролісок», які старанно підготувалися до 
зустрічі найочікуванішого свята дитинства та отримали солодкі подарунки. 

У Балівській сільській раді вже стало традицією святкувати Новий рік всією територіальною 
громадою біля головної ялинки села. Сільський голова Валерій Рижак запросив мешканців села 
всім разом відсвяткувати Новий 2016 рік. Всі охочі зустрілися біля новорічної красуні. На діт-
лахів чекали Дід Мороз, Снігуронька, веселе Мавпеня та інші казкові герої. Всі бажаючі брали 
участь у конкурсі новорічних костюмів. Три призових місця були відзначені цінними подарун-
ками. Під музичний супровід дорослі та діти водили хороводи, проводили конкурси, розіграші. 

Вся малеча села Балівка знає, що справжній Дід Мороз – сільський голова, який нікого не за-
лишив без подарунка, дарував солодощі та іграшки всім присутнім на ялинці дітлахам. 

До величного свята Різдва Христового отримали подарунки діти, які брали участь у різдвяних 
вертепах. 

З особливою душевною теплотою хотілося поздоровити та розважити дітей, які в наш час не по 
чутках знають страшне слово – війна. Діти учасників АТО разом із подарунками, переданими во-
лонтерами через військкомат, отримали від сільської ради солодощі та квитки на Новорічну виставу. 

Давайте всі разом творити добро, дарувати казку для усмішок дітей, радощів, щоб не хмарніли 
обличчя дорослих, не набігав смуток на дитячі душі. Хай здійснюються ваші мрії. 

В. УЖИЛОВСЬКА, член виконкому Балівської сільської ради.

НАЙОЧІКУВАНІШЕ  СВЯТО
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Господарочка

СМАЧНОГО!

Навіть якщо 
у тебе зовсім 
нічого немає, 
це неправда - 
у тебе є жит-
тя, в якому є 
абсолютно все.

Життєва мудрість

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ оголошує кон-
курс на заміщення вакантних посад: першого заступника голови райдер-
жадміністрації; заступника голови райдержадміністрації; головного спеціа-
ліста відділу ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації (3 
вакансії); головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 
райдержадміністрації; головного спеціаліста служби у справах дітей райдер-
жадміністрації (2 вакансії); адміністратора Центру надання адміністратив-
них послуг райдержадміністрації (2 вакансії); головного спеціаліста відділу 
персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації; начальника від-
ділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; головного спеціаліста 
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (2 вакансії); головно-
го спеціаліста відділу діловодства і контролю райдержадміністрації. Вимо-
ги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта за напрямком 
роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером на рівні користувача програмного забезпечення. Довідки за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел. 27-10-17.

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомлення про проведення громад-

ських слухань щодо врахування громад-
ських інтересів під час розроблення гене-
рального плану м. Підгородне.

Виконання містобудівної документації 
«Генеральний план м. Підгородне та с. Пе-
ремога Підгородненської міської ради» обу-
мовлене необхідністю вирішення поточних 
питань забудови та з метою удосконалення 
містобудівної документації, якою регулю-
ється планування та розвиток 
міста.

16 лютого 2016 року відбу-
дуться громадські слухання 
з питання розгляду генераль-
ного плану м. Підгородне та с. 
Перемога. Місце проведення: 
приміщення Підгородненської 
міської ради (актова зала).

Початок: о 14.00 год. 16 люто-
го 2016 року. Замовник проекту 
– Підгородненська міська рада. 
Розробник – ДП «Містобудівний 
кадастр» м. Дніпропетровськ. 
Підстава розроблення – рішен-
ня сесії від 28.02.2012 року «Про 
розробку генерального плану м. 
Підгородне та с. Перемога» № 
1281-ХVІІ/VІ.

Зауваження та пропозиції до 
містобудівної документації  при-
ймаються у письмовому вигляді 

із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, 
місце проживання, з особистим підписом за-
явника й має містити обгрунтування з ураху-
ванням вимог чинного законодавства Украї-
ни. 

Пропозиції та зауваження подавати до 
Підгородненської міської ради за адресою: 
52001, м. Підгородне, вул. Центральна, 46, 
тел: (0562) 729-16-21.

Строк подання пропозицій та зауважень 
з 15.01.2016р. до 15.02.2016р.

КУРКА З ГРЕЧКОЮ В ДУХОВЦІ
Інгредієнти: півтори склянки гречаної крупи, курка невеликого 

розміру, цибулина й морквина, спеції для курки, часник, склянка 
сметани, 100-150 гр сиру, півтори склянки води, трохи олії, сіль.

Приготування: наріжте курку шматками, посоліть і посип-
те спеціями. Натріть моркву й обсмажте її з нарізаною цибулею 
на олії до м’якості. Включіть духовку на 200 Со. Змастіть форму 
маслом, рівномірно розсипте вимиту гречку, зверху розкладіть ци-
булю з морквою й укладайте шматки м’яса. Змастіть м’ясо смета-
ною, часником і акуратно, щоб не змити сметану, налийте півтори 
склянки гарячої підсоленої води. Розсипаємо натертий сир по всій 
поверхні. Поставте деко з куркою та гречкою в духовку на 50 хв. 

РИБНІ КОТЛЕТИІнгредієнти: філе риби – 4 шматочка, яйця – 2 шт., панірувальні су-харі – 3 ст.л., сіль, чорний мелений перець, олія для смаження, зелень. Приготування: зробіть із філе риби фарш за допомогою м’ясо-рубки. Перекладіть фарш у миску й додайте 2 яйця. Додайте по-дрібнену зелень, сіль і перець за смаком. Для зменшення вологості фаршу додайте панірувальні сухарі. Все ретельно перемішайте. Залиште на деякий час настоятися, щоб сухарі ввібрали вологу, щоб було легше формувати рибні котлети. На розігріту сковороду викладіть сформовані котлети. Смажте до готовності.

ШОКОЛАДНІ ОЛАДКИ
Інгредієнти: 400 мл. кефіру, 300 гр борошна, 60 гр цукру, 40 гр  

какао-порошку, 1 яйце, 2 гр соди, 5 мл лимонного соку, 60 мл олії.

Приготування: змішати в мисці лимонний сік, цукор і яйця, 

а потім додайте все інше – борошно, соду, какао-порошок та ке-

фір. Перемішайте до однорідної маси. Вона повинна вийти досить 

густої консистенції. На добре розігріту сковороду налийте олії та 

на досить великому вогні смажте оладки з обох сторін. 

ГРИБИ В СМЕТАНІ
Інгредієнти: шампіньйони – 750 гр, цибуля – 3 шт., сметана – 

350 гр, олія для смаження, сіль, перець за смаком.
Приготування: наріжте гриби на чотири частини. Невеликими 

кубиками поріжте цибулю. Викладіть гриби на розігріту сково-

роду й смажте на середньому вогні. Додайте до грибів цибулю 

й смажте до рум’яного кольору. Потім додайте сметану й пере-

мішайте. Додайте сіль і перець. Накрийте сковороду кришкою й 

тушкуйте гриби на маленькому вогні протягом 5 хв.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади про-
відного спеціаліста відділу соціальної роботи на період відпустки по 
догляду за дитиною визначений медичною довідкою, провідного спеці-
аліста-юрисконсульта відділу соціальної роботи, спеціаліста І категорії 
відділу соціальної роботи, вакантних посад  фахівців із соціальної робо-
ти (м. Підгородне на період відпустки по догляду за дитиною по досяг-
ненню нею трьох років, с. Новоолександрівка, сел. Ювілейне, с. Новоми-
колаївка). Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних 
днів після публікації. Вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за фахом педагога, психолога, соціального педагога, 
соціальний працівник, медичного працівника, стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, володіння персональним комп’ютером в обсязі користува-
ча програмного забезпечення. Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Теплична, буд. 5, каб. 41, тел.  753-68-41. 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ В ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБ-
ЛАСТІ оголошує конкурс на заміщення посади головного 
спеціаліста сектору бухгалтерського обліку, фінансів та 
звітності на час відпустки по догляду за дитиною основного 
працівника. Вимоги до кандидатів: освіта вища, за напрям-
ком роботи, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, спе-
ціаліст, бакалавр, володіння державною мовою, ПК, бажано 
стаж роботи за фахом. Документи надаються протягом мі-
сяця з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 29а, кім. 308.

КІРОВСЬКА СЕЛИЩНА 
РАДА оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади: 
спеціаліста 1 категорії – зем-
левпорядника. Основні ви-
моги: громадянство України, 
вища освіта, стаж роботи в  
відповідних структурах. 

Звертатися за адресою: 
сел. Кіровське, вул. Цен-
тральна,  35.

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку  се-
рії ДП №020870, власник Сонник Леонід Борисович, виданий на підставі 
розпорядження голови Дніпропетровської РДА № 519р від 13.08.2003 р. на 
території Сурсько-Литовської сільської ради Дніпропетровського райо-
ну Дніпропетровської області для ведення товарного с/г виробництва, 27 
жовтня 2003 р., к.н. 1221487500-01-028-0364, вважати недійсним. 

Рада районної організації вете-
ранів України з глибоким сумом 
сприйняла звістку про смерть ко-
лишнього голови Орджонікідзев-
ської організації ветеранів війни 
та праці, полковника, фронтовика 

Сергія Панкратовича 
ЧЕРНУСЕНКА.

Як активний учасник Другої сві-
тової війни, Сергій Панкратович 
брав безпосередню участь у звіль-
ненні України, Чехословаччини, 
Румунії, Угорщини, Болгарії, Ав-
стрії від німецько-фашистських за-
гарбників. Нагороджений орденами 
«Червоної Зірки», «Вітчизняної вій-
ни», «Богдана Хмельницького», «За 
мужність», медалями «За відвагу».

Світла пам’ять про Сергія Панкра-
товича назавжди залишиться в на-
ших серцях. 

Висловлюємо співчуття 
та глибоко сумуємо разом 
із сім’єю та близькими 
покійного. Вічна йому 
пам’ять.

Днями на 93-му році пішов з життя учас-
ник бойових дій Другої світової війни, інва-
лід війни 1 гр., ветеран праці – 

Сергій Панкратович 
ЧЕРНУСЕНКО.

Пройшовши через всю війну, був учасником 
форсування р. Дніпро, битви на Курській дузі, 
нагроджений чотирма орденами і 16 медалями, 
з них три бойові: «За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Пе-
ремогу зустрів в Австрії. У мирний час пра-
цював вчителем фізкультури Миколаївської 
восьмирічної школи. Вийшовши на пенсію, 
гідно очолював сільську раду ветеранів, за 
що неодноразово був відзначений іменними 
нагородами обласної державної адміністрації 
та віце-прем’єра України. Ні один сільський 
захід не проходив без участі такого почесного 
жителя, як Сергій Панкратович, він завжди 
був шанованим гостем на уроках Мужності в 
Миколаївській СЗШ-2, залишивши після себе 
добру пам’ять. 

Щиро співчуваємо рідним та близьким по-
кійного, поділяємо з ними біль і скорботу.

Жителі територіальної громади Орджо-
нікідзевської сільської ради.

Колективи Дніпропе-
тровської районної ради та 
районної державної адміні-
страції висловлюють щирі 
співчуття рідним, близьким і 
колегам з приводу передчас-
ної смерті головного інжене-
ра зв’язку

Анатолія 
Миколайовича 

КОВАЛЯ.
Важко знайти 

слова, щоб вта-
мувати біль гір-
кої втрати. Світ-
ла пам’ять про 
Віктора Микола-
йовича назавжди 
залишиться в на-
ших серцях.

ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ, що  прийняті рішення сесії від 
25.12.2015 № 25-2/VІІ «Про затвердження  вартості харчування в дитячих дошкільних на-
вчальних закладах «Івушка» та «Енергетик», від 25.12.2015 № 23-2/VІІ  Про внесення змін  
до рішення сесії міської ради від 27.03.2015 № 3806-54/VІ «Про затвердження тимчасово-
го Порядку надання пільг військовослужбовцям – учасникам антитерористичної операції в 
східних областях України та членам їх сімей – мешканцям м.Підгородне та с.Перемога»,  від 
25.12.2015 № 31-2/VІІ «Про встановлення вартості  послуги з  вивезення твердих  побутових 
відходів комунальним підприємством «Експлуатаційна технічна  служба» Підгородненської 
міської ради», з якими можна ознайомитися в приміщенні міської ради за адресою: м. Підго-
родне, вул. Центральна, буд. 46.

Колективи Дніпропе-
тровської районної ради 
та райдержадміністра-
ції, виконком Ювілейної 
селищної ради вислов-
люють співчуття рідним 
і близьким із приводу 
смерті члена виконкому 
Ювілейної селищної ради 

Сергія 
Володимировича 

САКУНА 
та поділяють біль і скор-

боту тяжкої втрати.
Активна життєва пози-

ція Сергія Володимиро-
вича завжди викликала 
повагу, його добрі справи 
на благо громади ніколи 
не будуть забуті.

Колективи Дніпропе-
тровської райдержадміні-
страції та районної ради 
висловлюють  щире спів-
чуття начальникові відділу 
культури, туризму, націо-
нальностей та релігій РДА 
Вікторії Іванівні Черед-
ніченко з приводу втрати 
найріднішої в світі людини 
– батька

Івана Михайловича 
ЯЦЕНКА

Розділяємо біль і смуток 
непоправної втрати.
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У селі Знаменівка (Новомосковський 

район) відбувся обласний чемпіонат із 
футзалу серед ветеранів. Згідно регла-
менту, вік гравців понад 40 років, але 
матчі проходили в досить високому 
темпі. Наші футболісти на одному по-
диху перемогли команди Новомосков-
ського (5:0) та Апостолівського (4:0) 
районів, зіграли в нічию зі збірною 
Синельнивського району (4:4), посту-
пились васильківцям (1:2).

Валентин Щербатюк, граючий тре-
нер: «У вирішальному поєдинку нас 
цілком влаштовував нічийний резуль-
тат, який приніс би 1 місце. Виграючи 
1:0, ми допустили дві фатальні помилки 
у захисті. На жаль, свої хороші момен-
ти втілити в голи нам не пощастило».

Людмила Стрежньова, голова ДРО 
ВФСТ «Колос»: «Нарешті ми потрапи-
ли на п’єдестал пошани! Слід відзначи-
ти прогрес нашої футзальної збірної за 
останні роки: дев’яте, сьоме, п’яте й тепер – друге місце. Володарями срібних медалей стали: Сергій 
Шишенко, Іван Кузнєцов (с. Зоря), Анатолій Щитовський (с. Чумаки), Сергій Мальцев (сел. Кіровське), 
Геннадій Гуржій (сел. Ювілейне), Руслан Єщенко, Ігор Пазізей, Віталій Заболотний, Владислав Сушко, 
Валентин Щербатюк (с. Партизанське)».

Користуючись нагодою, вітаю всіх любителів спорту з Новорічними та Різдвяними святами, бажаю 
міцного здоров’я, благополуччя та мирного неба.     Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

Серед зимових свят най-
більше виділяється своєю 
поетичністю й неповторні-
стю свято Андрія. До при-
йняття християнства це 
свято називали Калитою. 
Пізніше первісну назву 
християнство замінило на 
ім’я святого Андрія Первоз-
ваного – апостола, який пер-
шим приніс християнську 
віру в Київ. Якось апостол 
із учнями подорожували на 
човнах по Дніпру. В дорозі 
їм довелося заночувати на 
березі під горами, на яких 
потім був побудований Київ. 
Вставши рано, апостол Ан-
дрій показав учням на гори й 
сказав: «Чи бачите оці гори? 
Дивіться, бо на цих горах за-
сяє благодать Божа, тут буде 
побудоване велике місто, й Бог поставить на них багато церков». Після того апо-
стол зійшов на ті гори, помолився, благословив їх та поставив на одній з них 
хреста. Нині там стоїть прекрасна Андріївська церква.

Свято Андрія завжди було молодіжним, і відзначалося 13 грудня. Цього дня 
дівчата вдавалися до ворожінь, завбачень майбутньої долі, а парубки проводили 
ритуал «кусання калити». Калита – це такий обрядовий корж, випечений з пше-
ничного борошна. З обрядовим хлібом пов’язана основна дія святкування. Удо-
світа, напередодні Андрія, дівчата йшли до криниці, щоб набрати води в рот і 
замісити борошно для калити. Калита під стелею – це символ сонця і бога шлюбу. 
Мак у коржі символічно означає зорі на небі. Мак – то зорі, віщує безліч кіл на 
полі (тобто, високий урожай). Мак – це також символ худоби в оборах чи коша-
рах, символ багатства та достатку, що його творить сонце.

Саме цього дня районна дитяча бібліотека, що в м. Підгородному, поринула в 
атмосферу старовинного свята: тут відбулися вечорниці, під красномовною наз-
вою: «Ой, ходи-но, Грицю, та й на вечорниці!». Ось як висловила свої почуття 
одна студентка, активна учасниця дійства: «Я забула, що надворі ХХІ століття!».

Були жарти й ворожіння, й навіть літературні гості завітали до нас на свято! 
Це – Свирид Петрович Голохвастов (він же Голохвостий) і Проня Прокопівна – 
колоритні персонажі з п’єси Михайла Старицького «За двома зайцями». Вони 
опинилися на вечорницях не випадково, адже наступного дня виповнювалося 
175 років від дня народження видатного українського письменника.

А ще ж було й традиційне кусання калити, й катання на рогачі, й кидання чобіт 
через дах (до слова, два чоботи застрягли на покрівлі).

Велика дяка хлопцям і дівчатам, які з радістю прийняли запрошення на свято. 
Велике спасибі й старшому поколінню, яке весело й молодо реагувало на все, 
що відбувалося на вечорницях. Дякуємо щиросердо новому голові міської ради – 
Галині Кузьменко – за ідею, за підтримку, за активну участь у святі, за любов до 
рідного краю.

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО.

НАРОДНІ ОБРЯДИ

ОЙ, ХОДИ-НО, ГРИЦЮ, 
ТА Й НА ВЕЧОРНИЦІ!

Районна рада ветера-
нів щиро вітає з 75-річ-
ним ювілеєм майора у від-
ставці

Василя ЗДОРИКА
Василь Семенович після за-

кінчення Саратовського команд-
но-технічного училища віддав 
Збройним силам 27 років життя, 
за що нагороджений медаллю «За 
бойові заслуги» та ще 8 іншими нагородами Бать-
ківщини.

Після служби в армії Василь Здорик довгий час 
працював на відповідальній посаді завідуючого адміні-
стративно-господарським відділом Дніпропетровської 
районної ради. У 2001 році Василь Семенович був об-
раний відповідальним секретарем Дніпропетровської 
районної організації ветеранів. На всіх ділянках робо-
ти зарекомендував себе як вдумливий керівник, вмілий 
здібний організатор, який по-діловому вирішував на-
гальні проблеми ветеранів.

За активну участь у ветеранському русі Василь Здорик 
нагороджений Почесними грамотами обласної та район-
ної рад.

Шановний Василю Семеновичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілей-

ного Дня народження. Зичимо міцного здоров’я, сімейного 
благополуччя та незмінних успіхів у ветеранській роботі.

«СРІБНИЙ» ПОДІУМ 

НАШИХ  ФУТЗАЛІСТІВ

СПОРТ

Більше сорока років 
тому зовсім молодень-
кою потрапила до села 
Волоське за направлен-
ням як молодий спеціа-
ліст Чабан Галина Олексіївна. Зустріла 
свою долю, створила міцну сім’ю, ви-
ростила достойного сина. Селяни по-
важають Галину Олексіївну за високий 
професіоналізм, і хоча немає диплома 
про вищу медичну освіту – божий дар 
помножений на багатий досвід викли-
кають довіру односельців більшу, ніж до 
міських дипломованих лікарів. В нашо-
му селі лікарі надовго не затримуються: 
немає житла, мала зарплатня, ось і три-
мається амбулаторія на її плечах. 

Це багатогранна людина, крім звич-
ного саду-городу на її обійсті знайш-
лося місце для пишного декоративного 
саду для душі та естетичного задово-
лення, де розмістилися чудові декора-
тивні дерева та розмай квітів, дбайливо 

підібраних і доглянутих, 
на яких милується око. 
А ще Галина Олексіївна 
не уявляє свого життя 
без книг. Жодного дня 

без читання! Книги розраджують, від-
волікають, дають відпочинок і знання. 
Маючи багату домашню бібліотеку, Га-
лина Олексіївна відвідує сільську, часто 
навідується на книжковий базар.

Минулого року вона передала в дар 
Волоській сільській бібліотеці близь-
ко п’ятидесяти примірників популяр-
ної літератури, поділилася книгами з 
громадою, й тепер читачі бібліотеки 
можуть познайомитися з популярни-
ми детективами та нестаріючою кла-
сикою, подарованою надзвичайною 
людиною, щедрою душею. 

Спасибі Вам, Галино Олексіївно, за все 
від свого імені та імені всіх односельців.

В.М. СНІСАР, 
завідуюча бібліотеки с. Волоське.

ПОДАРУНОК БІБЛІОТЕЦІ

ЧУДОВА
ЛЮДИНА

У рамках акції, нещодавно Дніпропетровським РС ГУ ДСНС України в Дніпропетровській 
області, було організоване проведення на базі Ювілейної СЗШ-1 для учнів 5-х  та 7-х класів 
інформаційно-пізнавального заходу «Правила поводження у надзвичайних ситуаціях». Девіз 
заходу, як і самої пожежно-рятувальної служби – «Запобігти. Врятувати. Допомогти!». 

Співробітниками Дніпропетровського РС було наведено приклади та випадки ви-
никнення пожеж, під час яких люди отримували травми, або мали трагічні наслідки. 
Згадали також і про правила безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних і 
підозрілих предметів, про правила евакуації під час пожежі. Школярі наочно ознайо-
мились із мужньою професією пожежний рятувальник. Дітям було дуже цікаво, адже 
на питання відповідали справжні вогнеборці. Рятувальниками ДПРЧ-60 продемон-
стровано умовне гасіння пожежі з подачею води від автоцистерни.

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, начальник Дніпропетровського РС ГУ ДСНС 
України в Дніпропетровській області.

ЗАПОБІГТИ. ВРЯТУВАТИ. ДОПОМОГТИ.
ДСНС ІНФОРМУЄ

Чудовим святом Різдва увінчалися 
зимові канікули дітвори. Незвичайним 
став Різдвяний день і для сиріт Цен-
тру соціальної підтримки дітей і сімей 
«Добре вдома», адже святкували вони 
його разом із Недільною школою хра-
му преподобних Антонія і Феодосія 
Києво-Печерських у селищі Ювілейне. 
Актовий зал був повний гостей, зібра-
лося більше 70 чоловік. 25 дітей Не-
дільної школи підготували дивовиж-
ний захоплюючий концерт, театра-
лізовану виставу Різдва Христового, 
співали колядки й, звичайно ж, прово-
дили веселі та  цікаві конкурси. Дитячі 
обличчя сяяли щирими посмішками.

Директор Недільної школи Вален-
тина Кухарук із величезною любов’ю 
й професіоналізмом передає дітям знання православних традицій, підтримує 

ініціативи та починання. От і це свято 
стало першим кроком місіонерської ді-
яльності, адже це так просто – дарувати 
радість і любов тим, хто найбільше цього 
потребує – дітям. 

З теплими словами привітання до ді-
тей і дорослих звернувся настоятель 
храму преподобних Антонія і Феодосія 
Києво-Печерських отець Костянтин. Ду-
ховний наставник благословив на добрі 
справи в новому році. 

Поздоровлення й побажання миру й добра 
прозвучали від представника Ювілейного 
виконавчого комітету Валерія Осадчука. 

Всі діти отримали різдвяні подарунки, 
любов і благословення. Цей день видався 
воістину святим.

Олена ГУРЖІЙ, 
директор Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома».

ПРАВОСЛАВНІ ТРАДИЦІЇ

ОСЯЯНІ  РІЗДВЯНОЮ  ЗІРКОЮ


