
КРАЩІ  ПРАКТИКИ  ПОДОЛАННЯ  СИРІТСТВА

Нещодавно Центр соціальної 
підтримки дітей та сімей «Добре 
вдома» відвідали керівники Між-
народної благодійної організації 
«Надія і житло для дітей» у Вели-
кобританії Марк Водінгтон та Де-
лія Поп. Також до складу делегації 
ввійшли: Анна Поурчева-Біссет, 
соціальний працівник із Болгарії 
та Галина Біссет, експерт, консуль-
тант з деінституціалізації «Надія 
і житло для дітей»; Міра Ітікеєва, 
директор «Центру захисту дітей» 
із Киргизстану, Назгуль Ташпаєва, 
експерт, екс-директор Державного 
агентства соціального забезпечен-
ня при Уряді Киргизької Республі-
ки та Наталія Шипп, виконавчий 
директор Асоціації НУО з просу-
вання прав та інтересів дітей; Галина Постолюк, 
директор регіонального офісу Міжнародної бла-
годійної організації «Надія і житло для дітей» у 
країнах Східної Європи і Центральної Азії; Надія 
Татарчук, директор Міжнародної благодійної ор-
ганізації «Надія і житло для дітей» в Україні.

Олена Гуржій, директор Центру соціальної 
підтримки дітей та сімей «Добре вдома», прове-
ла екскурсію територією та ознайомила гостей із 
роботою відділень Центру з оглядом приміщень 
і спілкуванням із працівниками та отримувачами 
послуг. В актовій залі продовжилось обговорення 
підходів та змісту послуг Центру. У нараді взяли 
участь Роман Пруденко, голова районної ради та 
Олександр Степанський, заступник голови рай-
держадміністрації. Надія Татарчук ознайомила 
присутніх із етапами реформування колишньо-
го дитячого будинку «Сім’я» в Центр соціальної 
підтримки дітей та сімей «Добре вдома». Ольга 
Мороз, керівник проектів та програм благодійної 
організації «Надія і житло для дітей», презентува-
ла модель Центру соціальної підтримки дітей та 
сімей як комплексу сімейно-орієнтованих послуг 
у громаді. Олена Вікторівна наголосила, що Центр 
унікальний у своєму роді, бо єдиний в Україні, 
який надає спектр соціальних послуг, за допомо-
гою яких родини, що потрапили у складні життєві 
обставини долають труднощі. А завдяки підтрим-
ці місцевої влади та зусиллям спеціалістів у райо-
ні надається якісна допомога дорослим та дітям,  
як результат – маленькі громадяни Дніпровського 
району уникають сирітської долі, їх дитинство 
стає щасливим у люблячому родинному оточенні.

Далі на іноземну делегацію чекала поїздка до 
обласної ради та зустріч із Глібом Пригуновим, 
головою Дніпропетровської обласної ради, Во-
лодимиром Тюріним, заступником голови облас-
ної ради по виконавчому апарату – начальником 
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ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ! СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ВАС ІЗ ВЕЛИКИМ 
ХРИСТИЯНСЬКИМ СВЯТОМ – ДНЕМ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ, ТОРЖЕСТВОМ СВЯТОГО ДУХА! 

Славна історія утвердження Святої Церкви Христової, приклад та праведні труди її под-
вижників надають нам благодатної наснаги й високої енергії, допомагають долати труднощі 
та об’єднати наші зусилля в наполегливій праці побудови сильної й розквітаючої України, 
громадянського суспільства на християнських засадах миру, любові та добра. 

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

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! СЕРДЕЧНО ВІТАЮ ВАС 
ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ – 

ДНЕМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ!
В умовах, коли наша суверенна держава прямує 

демократичним шляхом розбудови, сповідує ефек-
тивний економічний і соціальний розвиток, прагне 
досягнути європейських стандартів рівня життя гро-
мадян, на державних службовців покладено велику 
відповідальність за виконання складних та надзви-
чайно важливих завдань і функцій.

Упевнений, що діяльність державного службовця, 
яка базується на принципах високого професіоналіз-
му, дотримання верховенства права, відповідальності, 
відданості справі та усталених моральних і духовних 
якостях, дає можливість ефективно служити своєму 
народові, забезпечувати високий авторитет державної 
служби, а отже, авторитет державної влади в цілому.

Щиро бажаю вам невичерпної наснаги, вагомих 
успіхів у справі служіння українському народові й 
державі, міцного здоров’я, добра й благополуччя вам 
і вашим родинам.

Артьом ФІСУНОВ,  голова райдержадміністрації.

ШАНОВНІ ДРУЗІ! ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІТАЄМО ВАС
 ІЗ ДНЕМ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА!

Щоденна самовіддана праця медиків, їхній професіоналізм, доброта, душевне те-
пло, милосердя й співчутливість спрямовані на забезпечення належного рівня ме-
дичної допомоги населенню. 

У цей особливий, достойний і піднесений день вашого професійного свята дякуємо 
вам, дорогі наші рятівники, адже в ваших руках найцінніший дар людини, її здоров’я та 
життя. Бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів, благополуччя, радості в серці й любові в 
ваших родинах, а також належного, справедливого визнання вашої праці з боку держави. 

ШАНОВНИЙ АРТЬОМЕ ЛЕОНІДОВИЧУ! 
ТА ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ!

Від себе особисто, від імені депутатів та по-
садових осіб районної ради, сільських, селищ-
них та міської рад щиро й сердечно вітаю вас із 
Днем державної служби України! 

Вірно та чесно служити своєму народові та 
державі в ім’я її процвітання в усі часи, а осо-
бливо в умовах сьогодення – почесний обов’язок. 
Без сумніву, саме на вас покладена основна від-
повідальність за втілення в життя всіх найголов-
ніших функцій держави. 

Переконаний, що успішному досягненню 
поставлених цілей сприяють ваш високий про-
фесіоналізм, старанність, завзяття та великий 
практичний досвід.

Бажаю вам мирного неба над головою, світ-
лих життєвих обріїв, щасливої долі та успіхів у 
роботі на благо жителів Дніпровського району.

Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації.  Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

ДОРОГІ ЖИТЕЛІ 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ!

ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ ВЕЛИКИМ
 ХРИСТИЯНСЬКИМ СВЯТОМ – 

ДНЕМ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. 
У цей світлий день Святий дух зі-

йшов до апостолів, благословив їх не-
сти в світ силу Христової віри й істини.

Різні народні обряди супроводжують 
свято Трійці зеленими барвами, симво-
лізуючи оновлення світу, розквіт життє-
вих сил, вселяють надію на краще май-
бутнє, примножують прагнення жити в 
мирі та творити добро на рідній землі.

Тож нехай це свято надихає всіх вас 
на добрі справи, наповнює серця лю-
бов’ю до ближніх, дарує кожному сі-
мейний затишок і добробут, несе щастя 
та впевненість у майбутньому.

З повагою Віктор МІЩЕНКО,
депутат Дніпропетровської ра-
йонної ради. 

управління з питань стратегічного планування, роз-
витку інфраструктури та міжнародної діяльності, 
Віктором Візиром, начальником служби у справах 
дітей облдержадміністрації.

У рамках зустрічі керівництво області та міжна-
родної благодійної організації «Надія і житло для 
дітей» обговорили проблеми утримання дітей-сиріт 
у закладах інтернатного 
типу в Дніпропетровській 
області та необхідність 
їхнього реформування на 
дитячі заклади сімейного 
типу.

Марк Водінгтон пові-
домив, що Дніпропетров-
ська область є ключовим 
місцем їх роботи в Укра-
їні та завдяки підтримці 
влади благодійна орга-
нізація зможе допомогти 
дітям-сиротам та надати 
комплекс ефективних послуг сім’ям, які опинилися в 
складних життєвих обставинах.

«На сьогоднішній день в області налічується 357 
дітей-сиріт. Наше завдання – звести до мінімуму 
ці показники, – сказав Гліб Пригунов. – Необхідно 
розпочати аналіз ситуації в інтернатних закладах 
кожного району, розробити подальші кроки та орга-
нізувати всебічну підтримку для відкриття центрів, 
кабінетів із надання послуг соціальної адаптації сі-
мей, які потребують допомоги. У нас вже є позитив-
ний приклад створення таких закладів – це Центр 
соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома», 
який успішно функціонує в Дніпровському районі. 
Нас цікавить продовження цього досвіду, необхідно 
рухатись вперед, щоб у кожної дитини була здорова 
міцна родина». Наступну зустріч із представниками 
Центру «Добре вдома» та благодійної організації 

«Надія і житло для дітей» в Україні заплановано на 
кінець місяця.

У рамках візиту шановні гості відвідали Малий гру-
повий будиночок «Мій дім», який створений  шляхом 
реформування дитячого будинку «Сім’я» та  призна-
чений для дітей, які впродовж тривалого часу не мо-
жуть бути повернуті або влаштовані в родину. Десять 

дітей із посмішками на облич-
чях радо зустрічали іноземців 
на порозі свого рідного будин-
ку. Олександр Дядюсь, дирек-
тор, ознайомив присутніх із 
роботою Малого групового 
будиночку та зазначив, що прі-
оритетним напрямком у роботі 
команди є створення для ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, умов 
проживання, максимально на-
ближених до сімейних.

Присутні мали змогу огля-
нути затишне приміщення та на власні очі побачити 
умови, в яких проживають діти. Наталка Волошина 
провела гостей до кімнати, де мешкають дівчатка, а 
Юра Домніков та Альоша Шинкаренко ознайомили з 
кімнатами для хлопців. Дорослі занурились в атмос-
феру добра й отримали безліч позитивних емоцій від 
спілкування з вихованцями Малого групового буди-
ночку «Мій дім».

Представниками Міжнародної благодійної органі-
зації «Надія і житло для дітей» була надана висока 
оцінка роботи Центру соціальної підтримки дітей та 
сімей «Добре вдома», Малого групового будиночку 
«Мій дім» та їх натхненним колективам. Зустріч не 
пройшла безслідно, кожна зі сторін підкреслила для 
себе важливі аспекти при обміні досвідом та обгово-
рили шляхи подальшої співпраці.  

Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора.

ДОБРЕ ВДОМА

Любимівський сільський 
голова Катерина Желяб’єва, 
від імені громади вітає  за-
відувачку Любимівської АЗ-
ПСМ Наталію ПОЛЯКОВУ 
та її колектив із професійним 
святом – Днем медичного 
працівника!

Шановні медики!
В цей чудовий день хочеться 

висловити повагу та вдячність 
усім вам, за те, що  присвяти-
ли своє життя піклуванню про 
здоров’я людей. Місія ця важка 
та  благородна, яка вимагає ве-
ликої віддачі сил та високого 
професіоналізму. Величезне 
вам спасибі за досвід, знання і 
здатність до співчуття. 

Бажаю вам професійних 
успіхів, здоров’я, щастя, благо-
получчя, гарного настрою. 
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До нашої редакції надійшов лист від 
постійної читачки із села Горького Ва-
лентини Шевченко, читаємо: «Мені 
пролунав дзвінок із Києва: «У сестри он-
козахворювання. Остання стадія, – бід-
калась моя знайома. – Що робити?»

А робити вже було нічого. Це вже май-
же вирок. Бідна вона, бо сама інвалід 
дитинства, сім’ї не було. А хто залишив-
ся ще з батьківської родини, ті далеко. 
Тож у селі, чесно кажучи, вже очікували 
тієї гіркої участі хворої Ніни, яка буває 
при такому діагнозі. Місцеві лікарі с. 
Горького направили Ніну Устинову в 
Дніпропетровську центральну районну 
лікарню. 

Та нещодавно пролунав знову дзвінок 
від моєї знайомої: «Диво! Диво! Все до-
бре! Ніна буде жити. Заїдь до лікарні, 
вклонися низько лікарям».

Ось так у мене випала нагода позна-
йомитись із чудотворцями з Дніпропе-
тровської центральної районної лікарні.

– Диво тут одне, – почав свою розпо-
відь Микола Шабалін, завідуючий хірургічним відділенням. Просто жінці пощастило, що хвороба 
не встигла піти так далеко. Та ще сумлінна робота колективу, бо без їхньої підтримки та злагодженої 
роботи не було б таких чудових результатів. А ще хочеться відзначити нашу Дніпропетровську рай-
держадміністрацію  та районну раду. Велику допомогу надають у придбанні сучасного медичного 
обладнання, високоякісних та дорогих апаратів, підтримують у ремонті приміщення лікарні.     

Далі розповідь про ЦРЛ доповнила пацієнтка хірургічного відділення Олена Бубличенко з села 
Новоолександрівка: «Багато років маю хронічне захворювання. І час від часу мені доводиться про-
ходити курс лікування в районній лікарні. Я їду з надією й впевненістю, що додому повернусь після 
курсу лікування із новими силами». 

– Моя мама говорила, – продовжує розповідь Микола Шабалін, – синку, куди ж ти йдеш? Там же 
чужий біль. Чи зможеш ти його розділяти з великою кількістю людей? 

Та, мабуть, зумів, якщо люди після його лікування продовжують жити, працювати, посміхатись. 
Низький уклін вам, люди в білих халатах».

На фото: дружній колектив хірургічного відділення.

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

ДОЗЕМНИЙ  УКЛІН  
ЛЮДЯМ  У  БІЛИХ  ХАЛАТАХ

Рада медичних сестер КЗ «Дніпропетровська цен-
тральна районна лікарня «ДОР» вітає головного 
лікаря ДЦРЛ – Ларису ГАРДЕЦЬКУ з Днем медич-
ного працівника.

Шановна Ларисо Володимирівно!
У день Вашого професійного свята хочеться сказати 

багато теплих та лагідних слів на Вашу адресу. Сво-
єю невтомною працею Ви повсякчас демонструєте нам 
приклади професіоналізму, витримки, самовідданості. 
Своєю добротою, знаннями та досвідом Ви повертає-
те людей до повноцінного життя. Багато пацієнтів із 
глибокою вдячністю згадують Ваші корисні поради та 
лагідні слова, які здатні воскресити віру й надію в люд-
ських серцях. 

Від усієї душі зичимо міцного здоров’я, успіхів у ро-
боті, сімейних гараздів, щастя, благополуччя. Нехай 
праця на благо українського народу приносить тільки 
задоволення й радість, а кожен день життя наповню-
ється людськими радощами, щастям і любов’ю.

ШАНОВНІ НАШІ КОЛЕГИ – МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ! 
ПРИЙМІТЬ НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ 

З НАСТУПАЮЧИМ 
ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

Допомагати людям – надзвичайно бла-
городна справа. А професія медика – най-
гуманніша, адже вона покликана стояти на 
сторожі людського життя. Саме ви даруєте 
здоров’я людям, рятуєте від найрізнома-
нітніших хвороб. Тому образ медика в уяві 
багатьох людей пов’язаний із надією й захи-
стом. 

Клятва Гіппократа спонукає нас перебо-
рювати всі емоції й особисті негаразди, сум-
лінно виконувати свій професійний обов’я-
зок. Саме нам дана честь і право вселяти в 
серця людей віру й надію. Тож гордо несімо 

звання самовідданих людей у білих халатах! 
Лариса ГАРДЕЦЬКА, головний лікар ДЦРЛ, Людмила ПОБІГАЙ, головний лікар ЦПМСД.

Комунальний заклад «Дніпропетровська центральна 
районна лікарня «Дніпропетровської обласної ради» має 
вищий рівень акредитації. Ні для кого не секрет, що в лі-
карні працюють натхненні професіонали своєї справи, які 
з повною самовіддачею ставляться до свого покликання в 
житті – лікування. Звернувшись до медичного закладу, жи-
телі Дніпровського району мають змогу отримати широкий 
спектр медичних послуг та високоякісну допомогу завдяки 
кваліфікованим фахівцям та сучасному медичному облад-
нанню, яким оснащена районна лікарня.

Так, за фінансової підтримки голови райдержадміністра-
ції Артьома Фісунова, голови районної ради Романа Пру-
денка та депутатського корпусу, закладом було закуплено 
медичне обладнання, необхідне для покращення медичної 
допомоги та впровадження новітніх технологій. Це ендоско-
пічні та ендохірургічні інструменти, додаткове обладнання 
для відділення функціональної діагностики, поліклінічно-
го, фізіотерапевтичного, гінекологічного, хірургічного від-
ділень та інше. 

За допомогою Івана Камінського, Ювілейного селищно-
го голови, та депутатського корпусу, в пологове відділення 
лікарні придбано новий операційний стіл, який допоможе 
з’являтися на світ новому життю в більш комфортних умо-
вах. 

Долучившись до шляхетної справи – підтримки Цен-
тральної районної лікарні, керівництво району демонструє 
небайдужість до людського життя, чуйність та розуміння 
проблем тих, хто щоденно потребує допомоги, й чия доля 
опинилась у складній ситуації, а лікарям надається можли-
вість підвищити рівень надання медичних послуг населен-
ню Дніпровського району.

Лариса ГАРДЕЦЬКА, головний лікар ДЦРЛ.

ВЛАДА ДІЄ

ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Сьогодні, як і в усі часи, 
професія медика є однією з 
найгуманніших. Як казав 
Гіппократ: «Медицина во-
істину є найблагороднішою з 
усіх мистецтв». Саме людям 
у білих халатах випала честь 
і обов’язок зберігати, захи-
щати, підтримувати й повер-
тати безцінний дар – життя. 
Така праця не можлива без 
самовідданості, милосер-
дя та високого патріотиз-
му, прояви якого зараз дуже 
важливі для нашої України. 
Всі ці якості притаманні ме-
дичним працівникам Цен-
тральної районної лікарні, 
які днями зібрались в ак-
товій залі з нагоди 
професійного свята – 
Дня медичного пра-
цівника. 

Під час урочистостей лунали слова 
привітань та вшанування представ-
ників медичного фаху від Артьома 
Фісунова, голови райдержадміні-
страції, Любові Білої, заступника го-
лови районної ради, в яких зазнача-
лось, що лікарі є запорукою здоров’я 
суспільства, рятівниками в тяжкі 
хвилини життя, за що трударям ме-
дичної галузі – низький уклін за не-
втомну працю, щире й відкрите сер-
це. Грамотами райдержадміністрації 
та районної ради за сумлінну працю, 
професійну майстерність, відданість 
справі, особистий вагомий внесок 
у надання медичної допомоги на-
селенню району були нагороджені: 
Лариса Гардецька, головний лікар 
ЦРЛ, Людмила Сінчук, заступник 
головного лікаря з поліклінічної ро-
боти, Олена Семенуха, заступник головного лікаря з лікувальної роботи, 
Зінаїда Серебрякова, лікар-офтальмолог, Олена Шатохіна, сестра медична 
палатна дитячого інфекційного відділення, Світлана Сокол, реєстратор кон-
сультативно-діагностичної поліклініки, Олександр Герасименко, лікар-орто-

пед-травматолог, Олена Ва-
лентинова, сестра медична 
процедурна неврологічного 
відділення, Людмила Пили-
пенко, старша сестра медич-
на гінекологічного відділен-
ня, Оксана Перебийніс, лі-
кар-отоларинголог та інші. 

Лариса Гардецька, голов-
ний лікар районної лікарні, 
в свою чергу подякувала ко-
легам за відданість справі, 
професійний досвід, глибо-
кі знання, які завжди поєд-
нуються із щирим співчут-
тям до людей, милосердям 
і високою відповідальністю 
за здоров’я пацієнтів. З на-
годи Дня медичного праців-

ника грамотами були від-
значені: Олена Тавокіна, 
лікар-терапевт, Валерій 
Заболотній, лікар-хірург 

хірургічного відділення, Юлія Богословова, 
лікар-акушер-гінеколог, Сергій Куліков, лі-
кар-анестезіолог, Оксана Серенко, акушерка 
пологового відділення. Подяки отримали: 
Світлана Жорник, лікар-невропатолог, Аліна 
Нестеренко, молодша медична сестра отола-
рингологічного відділення, Валентина Спа-
сова, молодша медична сестра процедурного 
кабінету, Юлія Кочур, біолог клініко-діагнос-
тичної лабораторії, колектив терапевтичного 
відділення №2, №3 та інші.

Під час урочистостей присутні мали змогу 
отримати насолоду від музичних привітань, 
театралізованих кумедних сценок та розігра-
шу подарунків. Приємним сюрпризом для 
медичних працівників районної лікарні став 
перегляд світлин у вигляді слайд-шоу під наз-
вою «Будні та свята трудового колективу».

Шановні лікарі, те, що ви є хранителями 
людського життя – не гучні слова. Ми на-

справді щасливі лише тоді, коли наші рідні та близькі здорові. Нехай вогонь 
життя, який ви даруєте людям, повертається до вас родинним теплом та благо-
получчям до ваших домівок.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. На фото автора: яскраві миті професійного свята.

МИСТЕЦТВО – ДАРУВАТИ  ВОГОНЬ  ЖИТ ТЯ



Керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Сараб’єва 
провела День інформування Дніпровського району, де були 
розглянуті теми згідно методичних матеріалів ОДА: Кон-
ституція – основний закон України; Інновації та реформи 
молодіжної політики в Дніпропетровській об-
ласті; Тиждень охорони праці.

Конституція є головним правовим уставом 
держави, але не менш важливим є розуміння 
світоглядного підґрунтя Конституції. Тільки 
такий Основний Закон, який відповідає при-
роді відносин у суспільстві може бути дієвим, 
може на практиці впорядкувати ці відносини й 
спрямувати їх на розвиток нації. Конституція 
– це і система поглядів, мислення та бачення 
Українського народу, його самоідентифікація 
та розуміння власної державності. 

Україна має давні конституційні традиції. Ще за часів Ки-
ївської Русі й Галицько-Волинського князівства діяла «Русь-
ка Правда». Під час перебування українських земель у скла-
ді Литви й Польщі діяли «Литовські Статути» (1529, 1566, 
1588 рр). У роки Національно-визвольної війни під проводом 
Богдана Хмельницького основними правовими актами були 

універсали гетьмана, а з 1654 р. – Березневі статті, що визна-
чали автономний статус України в складі Московської дер-
жави. Наступними актами, що визначали правовий статус 
України були Переяславські статті, Московські статті, Глу-

хівські статті, Коломацькі статті, Рішительні пункти.
Ціль реформування державної молодіжної політики – 

розбудова громадянського суспільства за активної участі 
молоді, підвищення рівня залучення молоді до активного 
громадського життя на середньоєвропейському рівні – 25%.

Основними завданнями реформи є: розвиток спроможно-

сті інститутів громадянського суспільства, що працюють 
із молоддю, зокрема на рівні місцевих громад; розвиток 
мобільності молоді (популяризація та підтримка міжрегіо-
нальних та міжнародних молодіжних обмінів, навчальних 

візитів, стипендій на освіту для активної молоді); запро-
вадження європейських норм та стандартів у молодіжну 
політику; створення нових та розвиток існуючих інстру-
ментів громадянського самовиховання молоді.

Щодо тижня охорони праці було повідомлено, що в 
рамках Всесвітнього Дня охорони праці видано розпо-
рядження голови обласної державної адміністрації від 15 
квітня 2016 року № Р-184/0/3-16 «Про підготовку та прове-
дення у 2016 році Тижня охорони праці у Дніпропетров-
ській області в рамках Всесвітнього Дня охорони праці».

Тетяна Сараб’єва детально зупинилась на питан-
нях щодо роботи регіонального Центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, роботи та 
підтримки в актуальному стані веб-сайту Дніпров-
ського району, передплати періодичних видань на дру-
ге півріччя. Прозвучала інформація про нові навчальні 
заклади України та завдання щодо підготовки та від-
значення 25-ї річниці Незалежності України. (Вл. інф.)
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«Дніпровська зоря»А КЦЕ Н Т И

Проблема легалізації «тіньової» заробітної плати на 
сьогодняшній день продовжує залишатися однією з 
актуальних. На жаль, багато роботодавців декларують 
зарплату нижче мінімальної. В Дніпропетровському 
районі у 2016 році близько 200 суб є̀ктів господарюван-
ня щомісяця нараховують заробітну плату найманим 
працівникам  на рівні або менше встановленого зако-
нодавством мінімуму (січень – квітень – 1378 грн, тра-
вень-листопад – 1450 грн). Незважаючи на те, що держа-
ва  значно знизила навантаження на фонд оплати праці 
(доходу), запровадивши єдину ставку нарахування єди-
ного соціального внеску (ЄСВ) у розмірі 22% (у 2015 році 
40%) та скасувала утримання із заробітної плати  найма-
них працівників, більшість керівників підприємств так і 
не скористались цими перевагами. Податки зменшено, а 
рівень заробітної плати залишився без змін.

Ця проблема більшою мірою стосується платни-
ків, зайнятих у ресторанному бізнесі (56% суб є̀ктів 
господарювання мінімізують заробітну плату), сфері 
надання індивідуальних послуг (55%), надання тран-
спортних послуг (56%), сільськогосподарських підпри-
ємствах (50%). 

Але найбільш турбує ситуація, яка склалась у фер-
мерських господарствах  району. Виникає питання, як 
фермерське господарство, маючи значну площу угідь 
(100-200 га), не має офіційно найманих працівників, а 
якщо і має 1-2, то виплачує їм заробітну плату на рівні 
тисяі гривень на місяць. 

Навіть ті підприємства, які мають власні виробничі 
потужності, достатню кількість трудових резервів та 
здійснюють господарську діяльність, не спромоглись 
збільшити рівень зарплатні своїм робітникам.

Зміни в законодавстві повинні були вплинути на 
процеси легалізації заробітної плати та поліпшити 
стан наповнення бюджету Пенсійного фонду, але, як 
свідчать факти, цього не відбулось. Бюджет Фонду 
скорочується. Так, якщо у лютому 2015 року до бюдже-
ту Пенсійного фонду Дніпропетровського району на-
дійшло ЄСВ у ромірі 23,2 млн грн, у березні 2015 року 
– 23,1 млн грн, то в 2016 році надходження склали 14,4 
млн грн та 13,1млн грн відповідно. 

Роботодавцям слід пам’ятати: використання неле-
гальної робочої сили, неоформлення трудових відно-
син або несвоєчасна реєстрація трудових відносин з 
найманим працівником – це порушення трудового за-
конодавства, яке передбачає адміністративну, фінансо-
ву та кримінальну відповідальність.

У зв’язку з цим кожному працівнику та роботодав-
цю-підприємцю корисно знати, що трудові відносини 
регулюються Законом України, в якому зазначено, що 
укладення трудового договору з підприємцем-фізич-
ною особою у письмовій формі є обов’язковим, крім 
цього укладений трудовий договір підлягає реєстрації 
у державній службі зайнятості.

Наймані працівники, в свою чергу, мають можли-
вість впливати на роботодавців, які прагнуть заоща-
дити на їх забезпеченості в старості та дбати про своє 
майбутнє. Необхідно вже зараз відстоювати свої кон-
ституційні права – вимагати від роботодавців офіцій-
ного оформлення трудових відносин та сплати внесків 
з усієї суми отриманого заробітку.  

Сьогодні Пенсійний фонд кожному працівникові 
надає можливість контролювати розмір своєї офіцій-
ної заробітної плати та відрахувань єдиного соціаль-

ного внеску, які вказує роботодавець у звітності, щоб 
виключити можливість помилок і мати впевненість в 
отриманні справедливо заробленої пенсії. 

Отримати інформацію про нараховану заробітну пла-
ту, щомісячний розмір сплачених внесків до Пенсій-
ного фонду, страховий стаж можна, зареєструвавшись 
на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фон-
ду України. Для цього застрахованій особі необхідно 
особисто звернутися в управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському районі із заявою. Для 
реєстрації фізичній особі треба мати при собі паспорт та 
довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. 

З метою легалізації заробітної плати управлінням 
ПФУ у Дніпропетровському районі запроваджена 
спільна робота з органами місцевої виконавчої влади, 
податковою службою по виявленню суб’єктів господа-
рювання, які виплачують заробітну плату у мінімаль-
них розмірах. З початку 2016 року легалізовано працю 
1632 найманих осіб. Крім цього, проводяться рейди – 
обстеження торгових та інших об’єктів для виявлення 
найманих працівників, які працюють неофіційно.

Сьогодні увага, яка приділяється проблемі легаліза-
ції заробітної плати з боку органів влади, свідчить про 
те, що використовувати «тіньові» схеми стає все небез-
печніше. Тому роботодавцям варто оцінити можливі 
ризики. 

З іншого боку сподіваємось, що й працюючі вже усві-
домили, що зарплата «в конверті» – це майбутнє без 
гарантій та впевненості. 

Л. О. ІСАЄВА, начальник відділу надходження пла-
тежів до пенсійної системи та контрольно-перевірочної 
роботи ПФУ в Дніпропетровському районі. 

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄ  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ «ТІНЬОВОЇ» ЗАРПЛАТИ

Нещодавно хвилюючим акордом сим-
фонії відлунав останній дзвоник у Під-
городненській СЗШ-2 (директор Світла-
на Каліберда). Залишились позаду й казково-незвіданий 
світ пізнання, й щире спілкування, а попереду самостійне 
життя. У цей урочистий, радісний і сумний водночас день 
прощалися з рідною, але такою до болю знайомою, шко-
лою випускники 2016 року. І ось, вона хвилююча мить ос-
таннього дзвоника, який надали Денис Чубаков та Тетяна 
Логвінова, учні 11-го класу. Тож побажаємо випускни-
кам щасливої дороги, а мелодія останнього дзвоника 
нехай залишиться в душі солодким спогадом про без-
турботне щасливе дитинство.

Батьки 3-В класу висловлюють слова щирої вдяч-
ності директорові школи Світлані Каліберді, класно-
му керівникові Тамарі Боюн та всьому педагогічному 
колективу навчального закладу за високий професіо-
налізм, індивідуальний підхід до кожного школяра, 
компетентність, відповідальність і доброзичливість: «Ми, батьки, цінуємо все, що 
ви, вчителі, робите для наших дітей. Ви відкриваєте неповторний світ своїм ви-

хованцям, вміло ведете їх стежками любові й доброти, 
запалюючи в їх трепетних серцях вогник допитливості, 
віри в справедливість та в себе. 

У 3-В класі Підгородненської СЗШ-2 цього року відмінників 
найбільше, аж 9: Валентина Криворучко, Владислава В’язова, 
Ярина Золотухіна, Евеліна Волок, Данило Вєтров, Данііл Шев-
ченко, Альбіна Зуб, Маргарита Муха, Анастасія Піщена. Це 
результат наполегливої роботи всього педагогічного колективу 
школи.

А ще хотілось би висловити подяку організаторам та працівни-
кам літнього пришкільного табору, за те, що наші діти дуже цікаво 
та змістовно проводили своє дозвілля. Різноманітні ігри, конкурси, 
естафети, екскурсії та багато іншого. Час проведений у таборі на-
довго залишиться у їхніх спогадах. Керівництво школи та вчителі 
роблять дуже корисну справу. Вони вчать дітей дружити та творчо 
підходити до вирішення нових завдань. І ми, батьки, вдячні за те, 
що наші діти ростуть і відчувають любов і турботу з боку дорос-
лих. Адже діти – це наш скарб, тому обов’язок дорослих – забезпе-

чити гідні умови для повноцінного розвитку майбутнього нашої країни».
З повагою батьки учнів 3-В класу.

РАДІЄМО  УСПІХАМ

ШКІЛЬНА РОДИНА

РОБОЧА ЗУСТРІЧ

Ще в 2012 році був проведений конкурс для пе-
ревізників, котрі надають свої послуги для жи-
телів м. Підгородного та сел. Обухівки. За умо-
вами конкурсу, була визначена кінцева зупинка 
– Річковий вокзал, але задля зручності жителів 
цих населених пунктів водії проводили висадку 
й посадку людей за адресою: вул. Пастера, 18. В 
свою чергу, мешканці декількох будинків зверну-
лися до відповідних органів щодо невиконання 
перевізником закону, адже їм набридло, що під їх 
вікнами виникають постійні черги. 

Управління Укртрансінспекції у Дніпропетров-
ській області розглянуло колективну скаргу меш-
канців цих будинків і встановило, що перевізник 
надає послуги з відхиленням від схеми маршруту 
та розкладу руху. Згідно паспортів 
маршруту, кінцева зупинка насправ-
ді знаходиться на Річковому вокзалі, 
але по факту на Пастера, 18, чим по-
рушено ст.40 Закону України «Про автомобільний транспорт». За словами жителів 
Підгородного й Обухівки, зупинка на Річковому вокзалі незручна, адже там немає 
такої транспортної розв̀ язки, як на площі Старомостова (Островського). Також там 
немає пішохідного переходу, світлофору та освітлення. 

Щоб вирішити це складне питання, представники двох сторін зустрілися з 
заступниками голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимиром 
Пруцаковим та Володимиром Юрченком, а також головою Дніпропетровської 
райдержадмінісрації Артьомом Фісуновим. Під час палкої дискусії держслуж-
бовці уважно вислухали представників громадськості й позивача та знайшли 

спосіб вирішити це питання таким чином, щоб за-
довольнити обидві сторони конфлікту. «Ми будемо 
діяти чітко в рамках законодавства. Поганий він чи 
хороший – це закон, і ми його повинні виконувати», 
зазначив Володимир Пруцаков. 

В свою чергу, Артьом Фісунов наголосив: «Ми ро-
зуміємо з якими складнощами зіштовхнуться люди 
через незручне розташування зупинки, але й меш-
канцям будинків набридло свавілля перевізників. 
У рамках законодавства ми можемо розглянути всі 
варіанти кінцевої зупинки, але вона повинна бути 
відповідно облаштована».

В ході дискусії, представники громадськості за-
пропонували провести новий конкурс вже зараз. Це 
питання треба вирішити до вересня, поки діти і сту-

денти не пішли на навчання, адже тоді 
пасажиропотік збільшиться в рази. Воло-
димир Пруцаков запропонував створити 
робочу групу, котра буде займатися вирі-

шенням цієї проблеми системно й детально. «Зупинка обов’язково буде відпові-
дати усім нормам. Це буде новий маршрут і він буде розглянутий на конкурсній 
основі», підкреслив заступник губернатора. 

Щодо проміжної зупинки, поки буде йти конкурс, то громада разом із держ-
службовцями вирішили надіслати листа до мера міста з погоджувальним ли-
стом від ДАІ. Далі це питання повинні розглянути в департаменті транспорту та 
екології й КП «Інфраструктура». І на сам кінець лист відправлять на постійну 
комісію з питань транспорту, яке дасть свою рекомендацію виконавчому коміте-
ту міської ради щодо проміжної зупинки.                       Микита ДРЮЧЕНКО.

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО ПИТАННЯ

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ
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СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

Нещодавно в актовій 
залі Підгородненської 
міської ради загуло, не-
мов у вулику: то люди 
зібралися на презента-
цію книги. Були й під-
городняни, й представ-
ники різних населених 
пунктів Дніпровського 
району. Юнацький або-
немент відділу обслуго-
вування КЗ ДЦРБ зна-
йомив громаду з новою 
книгою – колективним 
збірником, альманахом 
«Поетична топонімі-
ка». Він виданий у ли-
стопаді 2015 року в м. 
Хмельницькому. Ідея 
створення збірника на-
лежить письменниці, 
авторові більше десят-
ка книг Любові Сердунич, яка 
мешкає на Хмельниччині. Саме 
вона й стала редактором-упо-
рядником даної книги. 

Тираж книги «Поетична топо-
німіка» (340 примірників) був виданий 
на кошти її співавторів. До створення 
збірника долучилися 77 авторів, які 
розповіли про 90 населених пунктів 
України. Поети й прозаїки надали істо-
ричні довідки про кожне місто чи село, 
що надихнуло їх на творчість. Отож, 
читачі мають змогу прочитати як доку-
ментальні факти з історії української 
топоніміки, так і поетичні рядки. Зав-
дяки цій книзі, ми запам’ятовуємо нові 
географічні назви з багатьох областей 
України. Отже, самобутність альма-
наху  – в поєднанні художнього сло-
ва з історією та географією. Всім цим 
багатством наповнюється краєзнавча 
скарбничка нашої Батьківщини.

До Підгородного завітали дехто з ав-
торів збірника: наша землячка Надія 
Таршин із Слобожанського (Ювілей-
ного), Віра Шурман із м. Хмільника 
Вінницької області, Тамара Васильєва 
і Таїсія Цибульська (обидві – з м. Кре-
менчука Полтавської обл.), Людмила 
Яцура, яка мешкає на кордоні з Донеч-
чиною – в смт. Межова Дніпропетров-
ської обл. Бібліотекар із Підгородного 
Лариса Омельченко теж є співавтором  
«Поетичної топоніміки». Відвідала 
презентацію й почесний гість – член 
СПУ, дитяча письменниця Еліна За-

«ПОЕТИЧНА  ТОПОНІМІКА» 
мандрує  Украї ною

не зустрілися – чи заоч-
но, чи наяву…

Вікторія Череднічен-
ко, начальник відділу 
культури, туризму, на-
ціональностей та релі-

гій райдержадміністрації, взяла 
безпосередню участь в організа-
ції зустрічі в Підгородному. Тож, 
наприкінці зустрічі, вона приві-
тала всіх із презентацією, наго-

лосивши на важливості таких заходів 
– для розвитку культури, літератури, і, 
звичайно ж, краєзнавства. 

Презентація була чудово обрамлена 
піснями у виконанні народних гуртів 
«Криниця» та «Журавка».

Потім було колективне фото на згад-
ку, а ще – цікавезні екскурсії для гос-
тей до історико-краєзнавчого музею 
ім. О.С. Коваля, а також до Центру 
кобзарського мистецтва. Там відбулося 
покладання квітів до пам’ятника Івано-
ві Буту – талановитому землякові, бан-
дуристу, репресованому сталінським 
режимом… 

Змістовні екскурсії провели Вікторія 
Чередніченко, й Алла Ганжа, керівник 
Центру кобзарського мистецтва. Наші 
гості також мали можливість помилува-
тися красою звучання бандур: малень-
кий концерт дали вихованці пані Алли.

Презентації  книги вже відбулися в 
Києві, на Хмельниччині, у Львові, Ві-
нниці, інших містах… Презентаційний 
тур «Поетичної топоніміки» триває. 
Нинішнє знайомство з книгою в місті 
Підгородному стало достойною ча-
сточкою цього туру.

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, 
бібліотекар м. Підгородного. 

Фото Юлії ЧУМАК.

ржицька (м. Дніпро).
Виступи гостей були дуже цікави-

ми. Віра Шурман подарувала прем’єру 
двох пісень – «Парубоча колискова» й 
«Малюнки на блокпосту». Вона є вико-
навицею та автором музики. Пісні на-
писані на слова ведучої заходу Лариси 
Омельченко.

Таїсія Цибульська розповіла неор-
динарні факти з історії Кременчука. 
Прозвучав її вірш про місто, й публіка 
подивилася відеоролик про сучасний, 
оновлений Кременчук.

Тамара Васильєва прочитала свій 
вірш «Моє село», присвячений рідним 
Кулішам на Житомирщині. Там поете-
са народилася, там пройшла її юність… 
Та Чорнобильська катастрофа зірвала 
людей з рідних місць: треба було ряту-
вати дітей, вивозити на менш забрудне-
ні території. Отак Тамара й потрапила 
30 років тому в Кременчук, і теж по-
любила його всім серцем... Прозвучав 
«Гімн Кременчуцького району», де ав-
тором слів є Тамара Васильєва.

Людмила Яцура приїхала з прифрон-
тового району нашої області. Її виступ 
був сповнений тривоги й надії на кра-
ще… Ми почули вірші про Межову, а 
також про «місто юності наших дітей» 
(саме таку назву має один із віршів пані 

Людмили) – обласний центр Дніпро. Є 
в поетеси ще один вірш із символічною 
назвою – «Жити тут – душі потреба». 
Мабуть, цю лірично-поетичну фор-
мулу можна вжити по відношенню до 
кожного, хто був присутнім у залі…

Надія Таршин – улюблениця бага-
тьох. Знаємо та поважаємо творчість 
землячки, наповнену любов’ю до Бать-
ківщини, переживанням за її негараз-
ди… Цього разу було цікаво почути 
вірші, присвячені не тільки Придні-
провському краю, а й рідному селу 
Сморжів, що на Рівненщині. Саме там 
народилася пані Надія. Завдяки «Пое-
тичній топоніміці» знаємо тепер і ми 
про її малу батьківщину, про святиню, 
яку поетеса береже в своєму серці…

Лариса Омельченко повела розмову 
про своє, рідне з діда-прадіда, містеч-
ко – колишню слободу Підгородню. 
Її вірш «Кільчень» не є «святковим»: 
він – про той біль, який носить у собі 
древня річка Кільчень, про нехтування 
рікою, про користолюбне ставлення до 
неї – як з боку «зайд», так і, на преве-
ликий жаль, з боку корінних жителів… 

Еліна Заржицька підкреслила важли-
вість інтернет-спілкування для твор-
чих людей. Адже, якби не Фейсбук, ми 
всі просто ніколи б не познайомились і 

Виповнилося 40 років з дня прийняття Указу Президента Верховної Ради СРСР 
про нагородження радгоспу «Петриківський» (ім. XXV з’їзду КПРС, держплем-
заводу «Чумаки») орденом Трудового Червоного Прапора. 

Це було справжнє свято праці не тільки для працівників радгоспу, а й  жителів 
села, району та області.

Виробничі досягнення 
за 1971-1975 роки мину-
лих п’ятирічок показують 
передові позиції радгоспу 
в районі та області. За під-
сумками дев’ятої п’ятирічки 
колектив господарства вийшов переможцем змагання 
в республіці. Радгосп мав в ті роки 5 387 га землі, з 
них 2 910 га зрошуваних, працювало 950 
чоловік. Щорічно вироблялося сіль-
госппродукції на 4 млн 900 тис. руб., щ о 
значно більше плану. Це був най- кра- щий 
показник – 187 % серед підпри-
ємств тресту радгоспів.

Урожайність основних сіль-
ськогосподарських культур ста-
новила: зернових  40 ц/га, озимих 
44 ц/га, овочів відкритого ґрунту 
до 200 ц/га, кормових буряків до 
650 ц/га. 

Вироблено за п’ятирічку зерна 
22 253 тн, що на 5 347 тн більше 
плану; 657 тн соняшнику; 42 844 
тн овочів, що на 5 437 тн більше 
плану. Програма продажу державі 
виконана з зерна на 117 %, з овочів 
на 113 %.

У господарстві було 3 700 голів 
великої рогатої худоби, з них 1 
750 корів, що становило 37 голів 
на 100 га сільгосппродукції, най-
більший показник у тресті радгос-
пів. Надій молока на фуражну ко-
рову за рік становив понад 3 400 кг, 
що становило 138 % за показниками трест, що забезпечувало щорічне валове 
виробництво молока понад 6 тис. тн. За п’ятирічку вироблено 28 995 тн, що на 2 
652 тн більше плану, продано м’яса 1 204 тн.

Рівень механізації процесів на тваринництві був досить високим і становив на 
роздачі кормів – 70%,  механічне доїння – 100% та очищення приміщень – 81%.

У господарстві було 9 зернових комбайнів, 68 тракторів, виконувалися плано-

ЩЕДРОТИ ЧУМАКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ
ві показники із використання машинно-тракторного парку. Щорічний прибуток 
становив близько 1 млн руб., забезпечуючи рентабельне ведення всіх галузей 
виробництва. Отримали за п’ятирічку 4 569 тис. руб. прибутку, що склало більше 
12 % від прибутку всіх господарств тресту радгоспів, забезпечивши тим самим 

понад 33 % рентабельності госпо-
дарювання.

Щорічно використовувалося до 
400 тис. руб. капіталовкладень 
у будівництво й до 200 тис. руб. 
нецентралізованих капіталов-
кладень. Всього за п’ятирічку на 

розвиток радгоспного виробництва та об’єктів 
соціально-культурного побуту використано 3 

млн 500 тис. руб.
У щорічному довіднику «Тваринництво 

України» за 1975 рік зазначено, що 
понад 1 000 ц молока на 100 га 
сільгоспугідь отримувало ряд 

колгоспів і радгоспів, у тому 
числі радгосп «Петриків-
ський» Дніпропетровської 

області. У той час як у серед-
ньому по Україні в радгоспах 

отримали 368 ц молока, м’яса 
– 45,2 ц.

Основною породою великої 
рогатої худоби, яку розводили 
в радгоспі була червона степо-
ва. Ведучий метод вдоскона-
лення породи – чистопородне 
розведення, а потім схрещу-
вання з іншими породами, в 
господарстві була англерська. 
Це дало можливість збільши-
ти вагу тварини, надій моло-
ка і підняти його жирномо-

лочність, пристосованості до машинного 
доїння. У цей період надій на корову в господарстві трохи перевищу-

вав надій по республіці, і становив понад 3 000 літрів.
(Продовж. чит. в наступ. № газети)

Геннадій ЛАТУШКО (матеріали з книги «Ми і роки»).
На фото: трудівники радгоспу, нагороджені урядовими нагородами за під-

сумками 9-ї п’ятирічки. Працівники галузей тваринництва і рослинництва: 
Данилова К., Кулішенко П., Токарева Е., Ізбенко О., Кириленко В., Руденко 
В. – Герой Соціалістичної Праці, Каліста Є., Бердо М., Ільченко В.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  КНИГИ
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СОЦЗАХИСТ ІНФОРМУЄ

Гороскоп
на тиждень

Закупівля  МЕДУ,  ВОСКУ,  МЕРВИ. 
Обмін вощини. Продаж ветпрепа-

ратів та інвентаря для бджо-
лярства. 

Тел. (066) 193-49-59,
         (068) 798-57-47.

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ – ТВІЙ КВИТОК У МАЙБУТНЄ

Держава гарантує:
• можливість вибору місця (частини) проходження 

військової служби;
• гарантоване грошове забезпечення та його підви-

щення за вислугою років. На даний час грошове забез-
печення складає від 7000 грн/міс.;

• гарантоване речове забезпечення формою;
• високий рівень пенсійного забезпечення та можли-

вість його отримання за вислугою років;
• можливість отримання безкоштовної вищої освіти у 

ВВНЗ;
• отримання житла за рахунок держави;
• право на санаторно-курортне лікування та відпочи-

нок у санаторіях;
• безкоштовну медичну допомогу;
• щорічну відпустку від 30 діб. 
Основні вимоги до кандидатів: стан здоров’я та 

придатність до військової служби за медичними показ-
никами та показниками профвідбору; фізична підго-

товленість та психологічна стійкість; загальноосвітній 
рівень; мотивація до військової служби; відсутність 
судимостей; рівень сформованості ідейних цінностей, 
моральних та професійних якостей.

Строки військової служби за контрактом: 
• для осіб рядового складу – 3 роки;
• для осіб сержантського та старшинського складу – 

від 3 до 5 років;
• для військовослужбовців строкової служби, які ви-

служили не менше 6 місяців – 3 роки;
• для військовослужбовців військової служби за при-

зовом по мобілізації, які під час дії особливого періоду 
вислужили не менше 11 місяців, та осіб, звільнених з 
військової служби під час дії особливого періоду (демо-
білізованих) – 6 місяців або до закінчення особливого 
періоду або оголошення рішення про демобілізацію (у 
разі закінчення особливого періоду або оголошення рі-
шення про демобілізацію для таких контрактів припи-
няється достроково).

ПРАВО НА ПІЛЬГИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Шановні громадяни пільгових категорій, 01 травня 2016 року набра-

ла чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
відповідно до якої внесені зміни до «Порядку надання пільг окремим 
категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного дохо-
ду сім’ї», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 
червня 2015 р. № 389, а саме: 1) пункт 5: до переліку доходів, які беруться 
для визначення права на пільги включено також – допомога по безробіт-
тю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування; 
2) в абзаці першому пункту 10 та пункті 11 слова «шести місяців» замінили 
словами «дванадцяти місяців», тобто право на пільги з 01.05.2016 р. буде 
визначатися на рік, але період за який необхідно надати інформацію про 
доходи для визначення права залишається таким же – шість місяців, що 
передують місяцю звернення.

Додатково ще раз інформуємо, що всім пільговим категоріям до 
складу сім’ї яких при наданні пільг входять працездатні особи, а та-
кож пенсіонери, які отримують пенсію з інших пенсійних фондів (не 
з ПФ Дніпропетровського району) крім: інвалідів ВВВ всіх груп; учас-
ників бойових дій; ветеранів ОВС та ВС, пожежної охорони, цивільного 
захисту; інвалідів військової служби; членів сімей загиблих (померлих) 
ВВВ (революція Гідності/АТО); батьки та вдови загиблих військовослуж-
бовців.

Необхідно щорічно надавати декларацію про доходи сім’ї пільговика 
та документи, які підтверджують задекларовані доходи для визначення 
права на пільги на наступний період.

За питаннями та довідками звертайтесь за тел. 753-64-62.
Оксана РЯБОВА, начальник відділу.

НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ ЗАПРОШУЮТЬСЯ 
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ВІКОМ ВІД 18 ДО 60 РОКІВ

СМАЧНОГО!
РИБНИЙ БУЛЬЙОН 

Інгредієнти: 400 гр риби, 1 цибулина, 1 морквина, 
пучок петрушки та кропу, 3 горошини чорного перцю, 
половинка лаврового листа, сіль.

Приготування: залийте рибу холодною водою (1 літр), 
дайте закипіти. Сюди ж покладіть очищені та нарізані 
моркву, петрушку й цибулю. Закрийте кришкою та за-
лиште кипіти на слабкому вогні 30-40 хв. За кілька хви-
лин до закінчення варіння бульйону вкиньте в каструлю 
кріп, перець, лавровий лист, сіль. Вийміть шумівкою 
рибу, дайте бульйону настоятися 15 хв., після чого ре-
тельно процідіть його. 

Подавайте прозорий бульйон зі шматочками риби та 
прикрасьте рубаним кропом. 

РАГУ З КАБАЧКІВ
Інгредієнти: 2 кабачки, 1 помідор, 1 ст. л. олії, чверть 

ч. л. порошку кориці, 3 ст. л. жирних вершків, сіль та 
інші приправи за смаком.

Приготування:  наріжте кабачки та помідор невели-
кими кубиками. На розігріту з олією сковороду засипте 
кабачки та помідори. На середньому вогні смажте, помі-
шуючи, 5 хв. Заправте корицею, сіллю за смаком і готуй-
те ще 3 хв. Рагу з кабачків готове.

РУЛЕТ ІЗ ФАРШУ
Інгредієнти: 500 гр яловичого фаршу, 2 яйця, 4 ски-

бочки черствого білого хліба, 3 ст.л. олії, 1 велика цибу-
лина, 4 ст.л. дрібно нарізаної петрушки, 1 зубчик часни-
ку, 1 ст.л. томатної пасти, 1 ч.л. приправи за вашим сма-
ком, щіпка червоного меленого перцю, 1/2 ч.л. паприки, 
сіль і перець за смаком, кетчуп.

Приготування: розігрійте духовку до 220 градусів 
цельсія. Хліб розмочіть у воді. Нагрійте олію в сковоро-
ді й підсмажте подрібнену цибулю, часник та петрушку. 
Додайте томатну пасту, приправи,  червоний перець, па-
прику, сіль і перець. І смажте ще 3 хв. Змішайте фарш з 
піджаркою, хлібом і яйцями. Сформуйте рулет і викла-
діть на деко. Запікайте 50 хв. в розігрітій духовці. Коли 
рулет почне виділяти соки, змастіть верх кетчупом, 
вимкніть вогонь і залиште рулет в духовці на 10 хв. 

ШОКОЛАДНЕ ЖЕЛЕ
Інгредієнти: 2 ст.л. желатину, 150 гр молочного шо-

коладу, 3/4 склянки молока, 4 ст.л. цукру, 1 ч.л. ваніліну.
Приготування: залийте желатин охолодженою кип’я-

ченою водою й на 1 годину поставте в холодильник. 
Дрібно розламайте шоколад. Вкиньте шоколад та цукор 
у молоко та помішуючи, розчиніть його на повільному 
вогні. В отриману суміш додайте трохи ваніліну й за-
здалегідь підготовлений желатин. Доведіть суміш до 
кипіння, зніміть із вогню й вилийте в глибоку форму. 
Поставте у холодильник на 2 години до повного засти-
гання. Після того як желе застигне, поставте тарілку із 
желе в каструлю з гарячою водою для того, щоб воно лег-
ко відійшло від країв, і викладіть на тарілку.

КЕКСИ ДО ЧАЮ
Інгредієнти: 3 яйця, 100 гр цукру, 100 мл кефіру, 0,5 

ч.л соди, 1 пакетик ваніліну, 1,5 склянки борошна, 0,5 
склянки родзинок.

Приготування: у гарячій воді замочіть родзинки. Ро-
зігрійте духовку до 200 С градусів. У мисці змішайте 
яйця, цукор і кефір із содою. Добре перемішайте. Всипте 
просіяне борошно, ванілін і вимісіть до однорідної маси. 
Тісто має вийти як густа сметана. Родзинки добре про-
мокніть паперовим рушником, змішайте з дрібкою бо-
рошна й додайте в тісто. Силіконові формочки наповніть 
на 2/3 тістом і випікайте 25 хв. Прикрасьте цукровою 
пудрою.

ПОЛУНИЦЯ В ШОКОЛАДІ
Інгредієнти: 500 гр молочного шоколаду, 2 ст. л. 

вершкового масла, 500 гр свіжої полуниці.
Приготування: розтопіть шоколад і масло на водяній 

бані, помішуючи, поки не вийде однорідна маса. Покла-
діть ягоди в шоколад. Подавайте полуницю в шоколаді 
до столу розклавши на пергаменті.

Набагато легше знайти помилку, ніж істину. Помилка лежить на по-верхні, та її по-мічаєш відразу, а істина прихова-на в глибині, і не кожен може від-шукати її.

ОВНИ. Контролюйте 
свої емоції, не здійснюйте 
імпульсивних вчинків. Це 
може зашкодити відносинам 
із оточуючими. На роботі 
буде дуже плідний період. 

ТІЛЬЦІ. Вас захопить 
жага новизни та яскравих 
вражень. Цей тиждень для 
вас буде цікавим і перспек-
тивним. Перед вами від-
криються нові можливості. 
Гарний час для подорожей.

БЛИЗНЮКИ. Ви на 
підйомі: прилив енергії, 
маса креативних ідей – і, 
як наслідок, хороші перспективи і в кар’єрі, і в сто-
сунках з оточуючими. Але не забувайте й про старі 
накопичені справи.

РАКИ. Щоб впоратися з поточними справами, 
вам доведеться докладати колосальних зусиль, що 
може не кращим чином позначитися на вашому са-
мопочутті. Так що не дуже напружуйтесь. 

ЛЕВИ. Вам важко буде знайти спільну мову на-
віть з близькими людьми, тому краще на цьому тиж-
ні на деякий час звести спілкування до мінімуму. 
Удача вам обов’язково посміхнеться. 

ДІВИ. Зараз не варто починати важливі проекти 
й проводити відповідальні переговори. Зате ваші 
таланти можуть розкритися й принести заслужений 

успіх і визнання. У вас з’явиться шанс 
відправитися в цікаву подорож за кордон.

ТЕРЕЗИ. Вам належить вирішувати фі-
нансові й майнові питання, завершити дав-
ні справи або намагатися переводити їх на 
новий рівень. При цьому вас чекають пози-
тивні зміни в сім’ї, у стосунках з родичами.

СКОРПІОНИ. Справи буксують, і, 
щоб зрушити їх з місця, доведеться до-
класти титанічних зусиль. Не здавайтеся. 
А в результаті переконаєтеся, що намага-
лися не дарма. 

СТРІЛЬЦІ. Удача на вашому боці. Є 
шанс значно збільшити доходи але для 
цього доведеться трохи попрацювати. 
Ваші здібності цінуються на вагу золота. 

КОЗЕРОГИ. На початку тижня вам не варто бра-
тися за нові проекти: буде багато складнощів і непе-
редбачених перешкод. Зате у другій половині тиж-
ня, завдяки цілеспрямованості та наполегливості, ви 
досягнете відмінних результатів.

ВОДОЛІЇ. На цьому тижні на вас чекають роман-
тичні зустрічі, пригоди, які внесуть у ваше життя 
позитивні зміни. Ви відчуєте прилив позитивної 
енергії – так спрямуйте його в творче русло. 

РИБИ. З’являться цікаві пропозиції, які обіцяють 
солідний прибуток. Відмовлятися від них не варто. 
Вам доведеться багато спілкуватися, здійснювати 
короткі поїздки, зустрічатися з людьми, які здатні 
кардинально змінити ваше життя.

У м. Підгородному по вул. Дніпровська (Ульянова) втрачені дозволи 
на в’їзд у країни Росію та Грузію на автомобіль, держномер АЕ 4541 
СК/АЕ 9034 ХТ. Прохання повернути за винагороду. Тел. (098)372-92-56. 

12 червня 2016 року в селах 
Сурсько-Литовської сільської 
територіальної громади на ви-
борчій дільниці № 120138 від-
булися вибори старости сіл Но-
вомиколаївка, Сурсько-Клев-
цеве, Зелений Гай. Кандида-
тами були Кушніков О. О. та 
Лященко В. М. 

У виборах взяли участь 376 
чоловік із 1 114 виборців. За 
Кушнікова О.О. віддано 226 го-
лосів, за Лященка В. М. – 140 
голосів. 

Незважаючи на дощову по-
году патріотично налаштовані 
селяни виявили свою грома-
дянську позицію. Хотілося б, 
щоб молодь села жвавіше вбо-
лівала за свою малу батьків-
щину й більше цікавилася, що 
відбувається в селі. Дуже мала 
кількість молодих людей про-
голосувала на виборах. Може 
обраний 25-річний староста 
Кушніков О. О. зможе  залучи-
ти молодь до співпраці, та село 
забуяє новим життям.

              (Вл.інф.)

ВИБОРИ СТАРОСТИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території оприлюднений «Детальний план части-

ни території щодо розміщення земельної ділянки для індивідуального садівництва на території Кіровської 
селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області».

ПДП розроблений на підставі розпорядження  р-169/0/29 від 08.06.2016 року. Для ознайомлення з ПДП 
звертатись до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури в робочі дні з 21.06.2016 р. по 21.07.2016 р., пропозиції та зауваження надаються в письмовій 
формі або за  тел. 753-69-39.

Втрачений державний акт на право приватної власності на зем-
лю, серія ЯЙ № 005047 від 09.04.2010 року,   для ведення садівниц-
тва на  території Балівської сільської ради на ім’я Захарової Ліни 
Миколаївни, вважати недійсним. 

Продам частку в приватному бізнесі, 
яка належить власникові Боруновій І.В. – 
ціна 10 тис. грн. Тел: (050)362 91 40.

Продам частку в приватному бізнесі 
ТОВ «ДЗОМ», яка належить власни-
кові Боруновій І.В. – ціна 5 тис. грн. 
Тел: (050)362 91 40.
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20 травня поточного року святкували відкриття 
Благодійного фонду «Борисфен» Новоолександрів-
ської об’єднаної територіальної громади.

Фонд створений у селі Волоське, яке знаходить-
ся на правому березі Дніпра, у легендарних місцях. 
Тут ревіли дніпрові пороги, знаходилася знамени-
та скеля Богатир, а біля південної околиці, де село 
межує зі своєю фактично філією Майоркою, була  
Змійова Печера, з якою пов’язані перекази. 

До святкування видатної події активісти села підготувались серйозно. Було встановлено професій-
ну сцену. На свято завітало понад 400 гостей. Дітей та дорослих пригощали солодкою ватою. 

На сцені гостей вітали своєю творчістю інді-поп гурт «PUR:PUR» з міста Харків, який пройшов до 
півфіналу національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення 2016». Солістка гурту Ната між 
виконанням пісень читала вірші, спілкувалась із публікою, чим ще більше сподобалася всім. Та осо-
бливо запам’ятався спільний виступ гурту «PUR:PUR» та дитячого хору Центру духовного та твор-
чого розвитку дітей та молоді с. Волоського, які виконали пісню «Сніговик», що викликало позитивні 
емоції в усіх слухачів. 

До речі, гурт «PUR:PUR» виступав за запрошенням із благодійним концертом. По завершенню 
святкової програми на гостей села чекала  дискотека. 

Нам хочеться, щоб жителі села Волоське гордились своєю малою Батьківщиною, а молодь зрозуміла, що 
при великому бажанні можна й у селі проводити гідні заходи.              Олексій БЕЗП’ЯТИЙ, директор.

АКТИВНІСТЬ ГРОМАДИ ДЕНЬ ФОНДУ «БОРИСФЕН»

Днями святкуватиме свій 
ювілей депутат Дніпропе-
тровської обласної ради 

Олександр Сергійович 
ШИРОКИХ. 

Шановний Олександре 
Сергійовичу! 

Щиро вітаємо Вас із 40-річ-
чям!

Талант служити людям, по-
множений на щиру синівську 
любов до землі, рідного райо-
ну, на велике бажання робити 
оточуючим добро, став за-
порукою Вашого життєвого 
успіху. Вас поважають і лю-

блять, до Вашої думки прислухаються. 
У День ювілею бажаємо Вам міцного здоров’я, родин-

ного щастя, успіхів у професійній діяльності. Нехай Ваш 
дім повниться добром і благополуччям, а удача буде Ва-
шою надійною супутницею на життєвих дорогах!

Бажаємо Вам великих справ, заслужених успіхів та вті-
лення найзаповітніших мрій!

З повагою
Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради,
Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації,
депутати районної ради,
голови місцевих рад.

У зв’язку з плановими ремонтними роботами відбудуть-
ся перебої електропостачання у червні та липні місяці 
в період з 8.00 до 18.00 години в наступних населених 
пунктах Дніпропетровського району: 

Л-133 с. Придніпровське, с. Любимівка – 30.06.16 р.
Л-138 с. Любимівка, вул. Державна, Садова, Іванова, Кіровоградська 

– 01.07.16 р.    
 Л-129 с. Новоолександрівка, пр-к. Кристальний, вул. Орендна, Рубіно-

ва, Яблунева, Крайня – 24.06.16 р. 
Л-1 (м. Підгородне,   вул. Криворізька ,  Ульянова, Островського, Коопе-

ративна,  Партизанська, Мира, Калініна, Коротка,  Нова, Коваля,  Лугова, 
Райдужна, Низова, Зарічна,  І. Франка, Комсомольська, Фадєєва, Харківська, 
Колхозна,  пр-к. Зарічний, Поштова, Перемога, пр-к. Харьківський, Енерге-
тиків, Жукова, пр-к. 1-й,2-й Комсомольський, Тюменська, пр-к. Колхозний,  
Межова, Мирна, Полтавська, Литвишка,   Жукова, пр-к.  Канальний, Вишне-
ва, Підгородненська школа № 3) – 29.06.16  р.

Л-2 м. Підгородне,  Будинок побуту, вул. Грушева, Джерельна, Дорожників, 
Кооперативна, Комсомольська, Лесі Українки, Ленінградська, Лісна, Лимона, 
Набережна, пр-к. Набережний 1, пр-к. Набережний 2, пр-к. Набережний-3, вул. 

Дніпропетровський  РЕМ  повідомляє Перемоги, Поштова, Партизанська, Тополина, Центральна, Широка, 
пр-к. Широкий – 29.06.16 р.

Л-13 м. Підгородне, вул. Ювілейна, Чапаєва, Кірова, 1-й пр-к. 
Залізничний, Геологів, Залізнична, Жовтнева, Горького, пр-к. 
1,2-й Кільченський, Грушева, Садова, пр-к. Садовий, Новомо-
сковська, Балтійська, Образцова, Леніна, Мостова,  пр-к. 2-й 
Мостовий – 30.06.16 р.

Л-5 ( м. Підгородне,  вул. Калініна, Партизанська, Радян-
ська, Нагорна, Робоча, пр-к. Робочий, Нова, 3-й пр-к. Ульянов-

ський, Київська, Комплексна, Комунарів, Ясенева, Тиха, Підго-
родненська школа № 4, військова частина)  –  30.06.16 р.
ПЛ-6 кВ Л-174 м. Підгородне, вул. Фадєєва, Литвишка, Колгосп-

на, Севастопольська, Харківська, Ленінградська, Комсомольська; 
смт. Слобожанське (Ювілейне), вул. 8 Березня, буд. № 13, 19, 15, 

17, Золоті ключі – 29, 30.06.16 р.                     
Адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпечність електрич-

ного струму при виявлені пошкоджень повітряних і кабельних 
ліній електропередач, трансформаторних підстанцій і розпо-
дільних пунктів, відчинених і пошкоджених дверей у них, спроб 
проникнення до приміщення з електричним  обладнанням сто-
ронніх осіб просимо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» «Дніпро-

обленерго» за тел. 0-800-500-444 або районний відділ поліції.
З повагою адміністрація ДРЕМ.

Благодійний Фонд «Помагаєм» в рамках реалізації проек-
ту «Посилення експертного потенціалу громадських акти-
вістів Дніпропетровська та області», в рамках грантового 
проекту «Київський Діалог» ОДМГО «Культура Медіальна» 
запрошує громадських активістів на тренінг «Основи фан-
дрейзингу».

Що ж таке фандрейзинг? Слово походить від англійського 
fundraising – залучення ресурсів, коштів. У сучасній україн-
ській мові існує два варіанти написання і, відповідно, вимови 
цього слова – «фандрейзинг» і «фандрайзинг». Ми скористає-
мося першим варіантом, оскільки він відповідає правильній ви-
мові англійського слова raise – залучати, збирати. 

Якщо благодійність – це добровільна та безкорисна допомога тим, 
хто її потребує, то фандрейзинг слід розглядати як дію, спрямовану 
на залучення цієї допомоги для тих, хто її потребує. У цьому, власне, 
і полягає зв’язок між благодійністю та фандрейзингом у контексті 
суспільних відносин. 

Принципи благодійності (добровільність і безкорисність) 
можна застосувати і до фандрейзингу. Принцип добровільності 
полягає в тому, що громадсько значима діяльність здійснюється 
за власним бажанням, а не за чиїмось наказом. Принцип безко-
рисності передбачає залучення ресурсів не для власного збага-
чення, а для вирішення громадських проблем. Важливо зазна-
чити, що мова йде не лише про залучення, а й про об’єднання 
ресурсів кількох сторін. 

Організація, яка займається фандрейзингом, залучає зов-
нішні ресурси від донорів, спонсорів тощо. Вона вкладає і свої 
внутрішні ресурси. Такий процес називається мобілізацією 
внутрішніх благодійних ресурсів (тобто власних). 

Громадські активісти, які візьмуть участь у тренінгові, змо-
жуть реалізувати свої можливості завдяки отриманим знан-
ням по фандрейзингу.

Тренінг відбудеться за адресою: с. Волоське, вул. Поштова, 
4а. Дата проведення: 23 червня 2016 року. Початок реєстрації: 
з 9.30. Початок тренінгу: 10.00. Тривалість: 6 годин. Тренер: 
Андрій Пінчук. Учасники: громадські активісти.

Взяти участь у тренінгу можливо за попередньої реєстрації 
за телефоном: (067) 632-69-94, керівник проекту Оксана Воло-
димирівна Чупіта, programs@pomogaem.com.ua.

ТРЕНІНГ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ СЕЛА ВОЛОСЬКЕ

«ОСНОВИ  ФАНДРЕЙЗИНГУ»

СПОРТ

КОМАНДА «СОКІЛ» ВОЛОДАР КУБКА
12 червня 2016 року на фут-

больному полі, яке розташо-
ване в мальовничому куточ-
ку села Шевченко, відбулися 
фінальні змагання за кубок 
із футболу Дніпровського ра-
йону, де зібралися понад 200 
учасників змагання разом із 
своїми вболівальниками. Ро-
зіграш кубка проводила ра-
йонна федерація футболу та 
районна організація «Колос» 
за підтримки Віктора Міщен-
ка, депутата районної ради 
від партії ВО «Батьківщина», 
Данила Волкова, голови Дні-
пропетровської федерації фут-
болу та керівництва районної 
ради.  

У футбольній майстерно-
сті змагалися 8 команд міс-
цевих рад. У фінальному 
матчі зустрілися 4 команди:  

ФК «Союз» (с. Горького); ФК 
«Партизан» (с. Партизанське); 
ФК «Фортуна» (с. Чумаки); ФК 
«Сокіл» (с. Шевченко). 

У впертій боротьбі з ра-
хунком 2:1 володарем кубка 
Дніпровського району стала 
команда «Сокіл» під керів-
ництвом активного жителя с. 
Шевченка, голови ФК «Сокіл» 
Сергія Соколенка. 

Група підтримки команди 
«Сокіл» дуже гаряче вболіва-
ла за своїх улюблених  футбо-
лістів, підтримуючи їх енер-
гійним танком, вигуками. Для 
жителів села Шевченко зма-
гання стали яскравим святом, 
тим паче, що свої хлопці стали 
переможцями.

У боротьбі за 3 і 4 місце бо-
ролися команди «Союз» та 
«Партизан», де перемогу от-

римала команда «Партизан» із 
рахунком 4:2.

По закінченню футбольних 
змагань від керівництва район-
ної ради Віктор Міщенко наго-
родив спортсменів грамотами. 
Також за перемогу команда 
«Сокіл» отримала грошову пре-
мію від районної організації ВО 
«Батьківщина». Оксана Вер-
бицька, головний фахівець та 
Анатолій Волошко, провідний 
фахівець районної організації 
«Колос», вручили переможцям 
кубок, медалі та грамоти.

Тепер команда ФК «Сокіл» 
готуватиметься до районного 
чемпіонату з футболу. 

Побажаємо нашим футбо-
лістам успіхів у змаганнях та 
не зупинятися на досягнутих 
перемогах!

Таміла ЖОРНЯК

22 червня о 12 годині в селі 
Новоолександрівка на вулиці 

Парковій, де Братська могила, відбудеться поховання 
останків загиблих воїнів у роки Другої світової війни.

ДО УВАГИ
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