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Дніпровська зоря

ЗВЕРНЕННЯ НОВООБРАНИХ ЛІДЕРІВ ГРОМАД ДО СВОЇХ ВИБОРЦІВ

Шановні мешканці
Степової територіальної 

громади!
Щиро вдячний кожно-

му з вас за підтримку й 
довіру.

Хочу висловити впев-
неність що й на далі всі 
ми працюватимемо ра-
зом на користь  наших сіл 
Степове й Благовіщенка. 
Бажаю вам здоров’я, бла-
гополуччя, оптимізму на 
майбутнє.

З повагою 
Юрій СВІТЛИЧНИЙ, 

Степовий сільський голова.

Шановні працівники культури та аматори народного мистецтва!
Сердечно вітаємо вас із Всеукраїнським днем працівників культури та 

аматорів народного мистецтва – всіх, хто присвятив себе благородній спра-
ві – зберігати, розвивати й відтворювати безцінні духовні скарби нашого 
народу. 

Культура робить людину особистістю, незримою силою вона формує на-
ціональну спільність, робить нас неповторними, несхожими та інших. Дя-
куючи щоденній праці клубних працівників, викладачів початкових спе-
ціалізованих мистецьких навчальних закладів, бібліотекарів, фахівців му-
зейної справи невтомно доглядаються джерела духовності, правди й краси. 

Бажаємо вам успіхів у праці, натхнення, завзяття та бадьорості. Хай бу-
дуть мир, спокій, злагода та затишок у вашій родині, так само як і в нашій 
великій, прекрасній і неповторній, одній у світі Україні. Нехай кожен день 
наповнює вас енергією оновлення, дарує оптимізм і наснагу.

Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

Шановні односельці! 
Щиро дякую вам за вашу 

підтримку на виборах 25 
жовтня 2015 року!

Ваша підтримка є над-
звичайно важливою, адже 
ви повірили в мене, мої 
сили й досвід. Спільни-
ми зусиллями ми зробимо 
наше рідне село Балівка 
ще кращим! 

Усвідомлюючи велику 
відповідальність перед усією 
територіальною громадою, я 
виправдаю вашу довіру.

 З повагою 
Валерій РИЖАК, 
Балівський сільський 

голова.

Шановні працівники культури Дніпропетровського району!
Вітаю вас із Всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народного 

мистецтва. Своєю невтомною працею ви робите все можливе для розвитку духо-
вності, виховання патріотизму й почуття особливої гідності громадянина незалежної 
України.

Кожному з вас, хто причетний до аматорського мистецтва, хто представляє наш ра-
йон на сценах і у виставкових залах Дніпропетровщини, висловлюю щиру вдячність 
і захоплення.

Дніпропетровський район завжди славився своїми талановитими людьми, творця-
ми незрівняної краси, майстрами народної творчості. Нехай щиро вроджується нива 
нашої духовності, культури, як дорогоцінний спадок нинішнім і прийдешнім поко-
лінням.

Добра вам, миру й щастя, нових творчих злетів і успішної плідної праці на благо 
рідної Дніпропетровщини, задля розквіту України.  

Вікторія ЧЕРЕДНІЧЕНКО, начальник відділу культури, туризму, національнос-
тей та релігій Дніпропетровської райдержадміністрації. 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ  ГОЛІВ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Назва населеного
 пункту

Посада
(голова)

Прізвище, власне ім’я 
(усі власні імена), по 
батькові (за наявності)

Суб’єкт висування (назва місцевої організа-
ції політичної партії або самовисування)

с. Партизанське голова Буряк Іван Миколайо-
вич

Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

сел. Кіровське голова Гезь Василь Григоро-
вич Самовисування 

с. Балівка голова Рижак Валерій Петро-
вич

Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

с. Миколаївка 
(Орджонікідзевська 
сільська рада)

голова Тонконог Іван Микола-
йович

Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

с. Степове голова Світличний Юрій Во-
лодимирович

Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

с. Сурсько-Литов-
ське голова Андрєєв Григорій 

Дмитрович
Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

с. Чумаки голова Стець Валентина Іва-
нівна

Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

с. Любимівка голова Желяб’єва Катерина 
Павлівна

Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

сел. Ювілейне голова Камінський Іван Мико-
лайович Самовисування

с. Олександрівка голова Прокоф’єв Павло Гри-
горович

Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

с. Новоолександрівка голова Візір Олександр Олек-
сійович

Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

с. Миколаївка голова Чорна Антоніна Воло-
димирівна

Дніпропетровська районна організація Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

с. Горького голова Баєв Леонід Олексан-
дрович

Дніпропетровська районна організація 
партії «УКРОП»

Леонід БАЄВ, Горьківський сільський голова: 
«Шановні жителі Горьківської сільської ради! Дякую, 

перш за все, за вашу активність в день виборів 25 жовтня.
Вдячний моїм виборцям за підтримку та хочу запевнити 

всіх жителів Горьківської територіальної гро мади: сіл Горь-
кого, Шевченко, Долинське, Пашена Балка, Нове, що віднині 
у нас спільна мета – відповідальна робота для розвитку гро-
мади. Разом із командою моїх однодумців своєю щоденною 
працею ми будемо доводити вам, що гідні вашої довіри.  

Я народився в селі, тут проживаю, всім серцем прагну 
розквіту рідного краю. Щоб раділи діти, а люди похилого 
віку відчували себе захищеними. Тому, ще будучи депу-
татом місцевої ради, пріоритетними напрямками в своїй 
роботі вважав забезпечення умов функціонування та все-
бічну підтримку закладів соціальної сфери.

Попереду ще багато роботи. Як говорить народна му-
дрість: «Один у полі не воїн», але спільно з активною гро-
мадою у нас все вийде. Переконаний в успіхові на шляху 
до сталого розвитку Горьківської територіальної громади».

Григорій АНДРЄЄВ, голова Сурсько-Литовської 
об’єднаної територіальної громади: «Зі словами вдяч-
ності звертаюся до жителів територіальної громади за 
підтримку на виборах сільського голови. Зі своєї сто-
рони обіцяю виправдати довіру виборців і сумлінно 
працювати для розвитку Сурсько-Литовської землі та 
її мешканців, які стали для мене невід’ємною частиною 
мого життя, її сенсом. Сподіваюсь  і надалі на плідну 
співпрацю та активність людей нашої територіальної  
громади  задля вирішення спільних наболілих питань. 
Я впевнений, що разом ми досягнемо найвищих резуль-
татів – квітуча мала батьківщина, якою будуть пишати-
ся нащадки». 

Шановні жителі Партизанської 
сільської територіальної громади!

Висловлюю щиру подяку за надану мені високу 
довіру на виборах до місцевих рад. 

Розуміючи велику відповідальність, намага-
тимусь виправдати сподівання людей. Я налаш-
тований на плідну працю для покращення умов 
життя мешканців громади. В планах – розвиток 
соціальної сфери села, всебічна підтримка куль-
тури й спорту та інших аспектів життєдіяльності 
сільської території. 

Ми всі прагнемо бачити село розвиненим, 
успішним, чистим і охайним. Впевнений, що 
спільно з працьовитими людьми Партизанської 
сільської територіальної громади разом реалізує-
мо намічені плани й здійснимо все задумане.

Іван БУРЯК, Партизанський сільський голова.  

Шановні жителі Миколаївської сільської ради!
Щиро вдячна вам за те, що 25 жовтня 2015 року ви 

виконали свій громадський обов’язок – прийшли на ви-
борчу дільницю й зробили свій вибір.

Я завжди працювала для розвитку нашої громади. А 
зараз, отримавши від вас великий кредит довіри, я розу-
мію всю величину відповідальності й зроблю все мож-
ливе, щоб ви не пошкодували про свій вибір.

Антоніна ЧОРНА,  Миколаївський сільський голова.

Шановні жителі
Орджонікідзевської 

територіальної
 громади! 

Висловлюю свою 
щиру вдячність за 
вашу довіру та під-
тримку під час вибо-
рів сільського голови 
25 жовтня 2015 року.

У свою чергу зо-
бов’язуюсь плідно 
працювати на благо 
та розвиток наших сіл  
Миколаївки та Ор-
джонікідзе, й виправ-
дати вашу довіру.

Іван ТОНКОНОГ, 
Орджонікідзевський 
сільський голова. 

За результатами виборів Підгородненського місько-
го голови, які відбулися 25 жовтня 2015 року, рішен-
ням Підгородненської міської виборчої комісії визна-
но обраною Кузьменко Галину Василівну, 1953 року 
народження, представника від міської організація 
політичної партії «Нова політика». Проживає в місті 
Підгородне Дніпропетровського району Дніпропе-
тровської області.

Підгородненська міська виборча комісія.
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Н о м е р 
одноман-
д а т н о г о 
виборчо-
го округу 

Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності) 
обраного депутата

Суб’єкт висування кандидата 
(назва місцевої організації полі-
тичної партії або самовисування)

1 Тарабукіна Наталія Олексіївна Самовисування
2 Чмуневич Любов Петрівна ВО «Батьківщина»
3 Николаєв Євгеній Віталійович Самовисування
4 Лісунов Євгеній Миколайович Самовисування
5 Сонник Ольга Василівна Самовисування
6 Ломака Аліна Анатоліївна ВО «Батьківщина»
7 Андросова Любов Миколаївна Самовисування
8 Мальований Юрій Григорович Партія «Відродження»
9 Мальований Віталій Григорович Партія «Відродження»
10 Білоус Тетяна Михайлівна Самовисування
11 Рибалка Тетяна Олександрівна ВО «Батьківщина»
12 Лисенко Руслан Володимирович Самовисування
13 Бугир Любов Олексіївна Партія «Відродження»
14 Гришко Олександра В’ячеславівна ВО «Батьківщина»
15 Єременко Григорій Григорович Самовисування
16 Буряк Ніна Іванівна Самовисування
17 Десятерик Костянтин Миколайович «Опозиційний блок»
18 Новосьолова Марія Олегівна Самовисування
19 Черновол Марина Валентинівна БПП «Солідарність»
20 Письменна Тетяна Петрівна Самовисування
21 Білоус Інна Валеріївна Самовисування
22 Котова Ольга Олексіївна БПП «Солідарність»

Результати виборів депутатів Степової сільської ради 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

в одномандатних виборчих округах
Номер 

о д н о м а н -
д а т н о г о 
виборчого 

округу

Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності) 
обраного депутата

Суб’єкт висування кандида-
та (назва місцевої організації 
політичної партії або само-
висування)

1 Калистий Петро Маркович БПП «Солідарність»
2 Єрьоміна Лариса Олексіївна БПП «Солідарність»
3 Глуха Катерина Яківна Самовисування
4 Ніколенко Тетяна Анатоліївна Самовисування
5 Кривошеїна Єрофія Іванівна Партія «Відродження»
6 Дудник Григорій Анатолійович Партія «Відродження»
7 Дідушок Микола Дмитрович БПП «Солідарність»
8 Крижанівський Руслан Григорович Самовисування
9 Ісаєвич Віра Миколаївна БПП «Солідарність»
10 Косенко Іван Іванович Партія «Відродження»
11 Барміна  Людмила Григорівна Самовисування
12 Головко Олександра Валентинівна БПП «Солідарність»

Результати виборів депутатів Партизанської сільської ради 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

в одномандатних виборчих округах
Номер одно-
мандатного 
виб орчог о 

округу

Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності) 
обраного депутата

Суб’єкт висування кандидата 
(назва місцевої організації по-
літичної партії або самовису-
вання)

1 Андрійчук Марія Осипівна Самовисування
2 Троян Яків Григорович Самовисування
3 Залушний Олександр Петрович Самовисування
4 Гаріфулін Валерій Сагітович Самовисування
5 Мороз Валерій Валентинович Самовисування
6 Невеселий Віктор Михайлович БПП «Солідарність»
7 Волошин Михайло Михайлович Самовисування
8 Мала Лариса Григорівна Самовисування
9 Ляшко Олександр Олексійович Самовисування
10 Грибенкін  Віталій Олексійович Самовисування
11 Кронштатова Світлана Ігорівна Самовисування
12 Залушна Тетяна Анатоліївна Самовисування
13 Ткаченко Євгеній Євгенович Партія «Відродження»
14 Велко Сергій Миколайович Самовисування

Результати виборів депутатів Олександрівської сільської ради
Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

в одномандатних виборчих округах

Номер 
одномандатного 
виборчого округу

Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності) 

обраного депутата

Суб’єкт висування 
кандидата (назва 
місцевої організації 
політичної партії або 

самовисування)
1 Зайко  Юрій  Заріфович Самовисування
2 Гелуненко Микола Миколайович Самовисування
3 Бородій Микола Миколайович Самовисування
4 Дудник Василь Вікторович Самовисування
5 Качина Олександр Васильович Самовисування
6 Олексюк Віталій Олександрович Партія «УКРОП»
7 Потопахіна Ганна Степанівна БПП «Солідарність»
8 Лузан Сергій Григорович БПП «Солідарність»
9 Барильченко Галина Михайлівна Самовисування
10 Циган Олена Анатоліївна Самовисування
11 Тужикова Віта Василівна Самовисування
12 Біловол Сергій Миколайович БПП «Солідарність»
13 Білей Дмитро Михайлович Самовисування
14 Керпек Іван Іванович Самовисування

Результати виборів депутатів Горьківської сільської ради 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

в одномандатних виборчих округах
Н о м е р 
о д н о -
мандат-
ного ви-
борчого 
округу

Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності) об-
раного депутата

Суб’єкт висування кандидата 
(назва місцевої організації по-
літичної партії або самовису-
вання)

1 Ростковський  Павло Михайлович Самовисування
2 Ковальов Іван Станіславович Самовисування
3 Мартиненко Олександр Васильович Партія «УКРОП»
4 Селезньова Ірина Володимирівна Самовисування
5 Пімічева Наталія Іванівна Самовисування
6 Вибори не відбулися
7 Карпенко Юрій Сергійович Партія «Відродження»
8 Гаврищук Юрій Юрійович БПП «Солідарність»
9 Васильєва Антоніна Михайлівна ВО «Батьківщина»
10 Чуб-Швець Ірина Іванівна БПП «Солідарність»
11 Бубряк Олег Миколайович Партія «УКРОП»
12 Попов В’ячеслав Сергійович Самовисування
13 Черниш Тетяна Іванівна Партія «Відродження»
14 Повторне голосування

Результати виборів депутатів Миколаївської сільської ради 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

в одномандатних виборчих округах
Номер одно-
мандатного 
в и б о р ч о г о 

округу

Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності) 

обраного депутата

Суб’єкт висування канди-
дата (назва місцевої органі-
зації політичної партії або 

самовисування)
1 Гордієнко Зоя Василівна БПП «Солідарність»
2 Олексюк Світлана Леонідівна Партія «Відродження»
3 Кравченко Людмила Михайлівна Самовисування
4 Єфіменко  Леонід Анатолійович Самовисування
5 Фефелова Алла Анатоліївна ВО «Батьківщина» 
6 Дерило Віктор Сергійович Самовисування
7 Кравець Лідія Павлівна Партія «Відродження»
8 Янченко Віктор Григорович Самовисування
9 Василюк Володимир Вікторович Самовисування
10 Чимпой  Валентин Сергійович Партія «Відродження»
11 Кукурудза Віктор Васильович Самовисування
12 Конох Леонід Вікторович БПП «Солідарність»
13 Дерило Віта Василівна Самовисування
14 Кірюкова Валентина Іванівна ВО «Батьківщина»

Результати виборів депутатів Кіровської селищної ради 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

в одномандатних виборчих округах
Номер од-
номандат-
ного вибор-
чого округу

Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності) 
обраного депутата

Суб’єкт висування кандидата 
(назва місцевої організації по-
літичної партії або самовису-
вання)

1 Суркова Галина Григорівна Самовисування
2 Сенець Ольга Володимирівна БПП «Солідарність»
3 Тороп Олег Васильович БПП «Солідарність»
4 Гура Григорій Васильович Самовисування
5 Зіньковський Сергій Олексійович Самовисування
7 Синець Людмила Вікторівна Самовисування
8 Міщенко Ганна Владиславівна Самовисування
9 Обух Любов Миколаївна Самовисування
10 Горяний Роман Григорович Самовисування
11 Щогла Юлія Федорівна Самовисування
12 Поліщук Володимир Анатолійович Самовисування
13 Готвянська Світлана Миколаївна БПП «Солідарність»
14 Коляда Вячеслав Іванович Самовисування
15 Заплюсвічка Олег Володимирович Самовисування
16 Стадник Наталія Геннадіївна БПП «Солідарність»
17 Джур Людмила Степанівна Самовисування
18 Лаптєва Наталія Василівна Самовисування
19 Горобець Юрій Миколайович БПП «Солідарність»
20 Корсун Юрій Іванович Самовисування
21 Зайцев Сергій Михайлович Самовисування
22 Щогла Володимир Миколайович Самовисування
23 Семенюк Оксана Віталіївна Самовисування
24 Самахатня Олена Ігорівна ВО Батьківщина
25 Хоміч Валентина Дмитрівна Самовисування
26 Сесь Лариса Вікторівна Партія «Відродження»

Результати виборів депутатів Сурсько-Литовської ОТГ
Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

в одномандатних виборчих округах
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Сумлінність суб’єктів господарювання забезпечує зростання надхо-
джень до бюджетів усіх рівнів.

У Дніпропетровській ОДПІ відбувся брифінг заступника начальника Дени-
са Реви для представників ЗМІ щодо підсумків роботи за 9 місяців 2015 року.

У своєму виступі Денис Михайлович наголосив, що завдяки злагодженій 
праці податківців надходження до бюджетів усіх рівнів зростають, район має 
стабільне й прогнозоване джерело фінансування бюджетної сфери, соціаль-
них виплат, пенсій та інших державних програм.

Протягом січня-вересня поточного року платниками сплачено до бюджету 
понад 1 млрд грн податків та зборів. Це на 475 млн грн більше, ніж за відпо-
відний період минулого року.

У розрізі податків найбільшу питому вагу надходжень до державного бю-
джету займає податок на додану вартість (28 %), акциз (20%), податок на при-
буток підприємств складає 17%, ПДФО – 5%, військовий збір – 2,3 %.

До місцевого бюджету надійшло податків і зборів у сумі 276 млн грн, інди-
кативні показники виконано на 113,1 %, додатково надійшло майже 65 млн 
грн. Найбільшу частку надходжень до місцевих бюджетів забезпечують пода-
ток з доходів фізичних осіб – 57,6% та земельний податок – 16,6%.

За 9 місяців 2015 року сплачено 396,6 млн грн ЄСВ, додатково до прогноз-
них показників надійшло 35,2 млн грн.

Станом на 01.10.2015 року Дніпропетровська ОДПІ обслуговує 5,5 тис. юри-
дичних та 8 тис. фізичних осіб – суб’єктів господарювання. Під час брифінгу 
заступник начальника Дніпропетровської ОДПІ Денис Рева зазначив, що го-
ловним фактором, який сприяє своєчасності податкових надходжень, є сум-
лінність суб’єктів господарювання. 

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

У разі народження дитини поза за-
кладом охорони здоров’я, державна 
реєстрація народження проводиться 
на підставі медичного свідоцтва про 
народження або медичної довідки про 
перебування дитини під наглядом лі-
кувального закладу (форма № 103-1/о), 
форма якої затверджена наказом Мініс-
терства охорони здоров’я України від 
08 серпня 2006 року № 545, зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України 
25 жовтня 2006 року за № 1150/13024 
(із змінами) (далі – медична довідка 
про перебування дитини під наглядом 
лікувального закладу), та висновку про 
підтвердження факту народження ди-
тини поза закладом охорони здоров’я 
за формою, встановленою в додатку 3 
до Порядку підтвердження факту на-
родження дитини поза закладом охоро-
ни здоров’я, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 09 січня 
2013 року № 9.

Цей Порядок визначає процедуру 
підтвердження медичною консульта-
ційною комісією (далі – комісія) факту 
народження жінкою дитини поза за-
кладом охорони здоров’я (далі – факт 
народження дитини) у разі, коли таким 
закладом не проводився огляд жінки та 
дитини.

Порядок утворення комісії та поло-
ження про неї затверджуються МОЗ.

Комісія розглядає питання щодо під-
твердження факту народження дитини 
за письмовою заявою жінки, яка наро-
дила дитину, або її чоловіка, родичів, 
інших осіб, представника служби у 
справах дітей (далі – заявник).

Заявник не пізніше одного тижня з 
імовірного дня народження дитини поза 
закладом охорони здоров’я, факт народ-
ження якої потребує підтвердження, 
подає комісії такі документи: письмову 
заяву (у довільній формі); паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу; 
обмінну карту пологового будинку, 
пологового відділення лікарні або ви-
писку з медичної карти амбулаторного 
(стаціонарного) хворого за формою від-

повідно N 113/о або 027/о, затвердженою 
МОЗ; результати аналізів, ультразвуко-
вого дослідження, проведених під час 
вагітності жінки, яка народила дитину 
поза закладом охорони здоров’я; копію 
картки виклику медичної швидкої допо-
моги за формою N 109/о, затвердженою 
МОЗ; довідку про генетичну спорідне-
ність між жінкою, яка народила дитину 
поза закладом охорони здоров’я, та ди-
тиною;  медичну довідку лікарсько-кон-
сультативної комісії лікувально-профі-
лактичного закладу про огляд дитини, 
яка народилася поза закладом охорони 
здоров’я, згідно з додатком 1 та медич-
ну довідку лікарсько-консультативної 
комісії лікувально-профілактичного 
закладу про огляд жінки для підтвер-
дження факту народження дитини згід-
но з додатком 2; інші документи, які 
підтверджують надання медичної допо-
моги жінці у зв’язку з пологами.

Документи зазначені в підпунктах 3-8 
пункту 4 цього Порядку подаються за-
явником у разі їх наявності.

У разі відсутності медичних довідок, 
зазначених у підпункті 7 пункту 4 цього 
Порядку, комісія приймає рішення про 
обов’язковий огляд жінки та дитини й 
направляє їх для проведення такого ог-
ляду.

Рішення про підтвердження факту 
народження дитини приймається у разі, 
коли ймовірна дата пологів жінки збіга-

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДИТИНИ, 
НАРОДЖЕНОЇ ПОЗА ЗАКЛАДОМ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Повідомлення Орджонікідзевської сільської виборчої комісії про ре-
зультати виборів місцевих рад та сільського голови 25 жовтня 2015 року

Список депутатів Орджонікідзевської сільської ради 
VII скликання обраних 25 жовтня 2015 року

Номер 
о д н о м а н -

датного
 виборчого 

округу

Прізвище, ім’я, 
по батькові депутата

Суб’єкт висування кан-
дидата (назва місцевої 
організації політичної 
партії або самовисуван-
ня) 

1 Проскіна Олена Олександрівна Самовисування
2 Коновалова Людмила Іванівна Самовисування
3 Скорик Тетяна Анатоліївна Самовисування
4 Баштаннік Людмила Федорівна Самовисування
5 Новак Андрій Петрович Самовисування
6 Коник Ганна Миколаївна Самовисування
7 Рикаш Наталія Григорівна Самовисування
8 Касіянчук Аліна Олександрівна Самовисування
9 Рикаш Володимир Іванович Самовисування
10 повторне голосування 15.11.2015 року Самовисування
11 Дідоборщ Сергій Васильович Самовисування
12 Сойма Лариса Анатоліївна Самовисування
13 Романова Наталія Славівна Партія «Відродження»
14 Педан Галина Павлівна Партія «Відродження»

Результати виборів депутатів Новоолександрівської ОТГ 
Дніпропетровського району Дніпропетровської 

області в одномандатних виборчих округах
Номер од-
номандат-
ного вибор-
чого округу

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), 
по батькові (за наявності) обраного депу-
тата

Суб’єкт висування канди-
дата (назва місцевої органі-
зації політичної партії або 
самовисування)

1 Бондар Іван Миколайович БПП «Солідарність»
2 Козар Володимир Петрович БПП «Солідарність»
3 Комишан Ольга Борисівна БПП «Солідарність»
4 Курлова Лариса Григорівна БПП «Солідарність»
5 Лісунова Ольга Миколаївна БПП «Солідарність»
6 Ткач Наталія Миколаївна БПП «Солідарність»
7 Зайва Ганна Іванівна БПП «Солідарність»
8 Тяско Ірина Миколаївна БПП «Солідарність»
9 Візір Вячеслав Миколайович Самовисування
10 Юрченко Світлана Павлівна БПП «Солідарність»
11 Вальчук Віталій Іванович Самовисування
12 Драпака Володимир Володимирович Самовисування
13 Тяско Віктор Петрович БПП «Солідарність»
14 Романюк Наталія Іванівна Самовисування
15 Івженко Андрій Федорович Партія «УКРОП»
16 Беляков Микола Олександрович БПП «Солідарність»
17 Кривий Віктор Іванович БПП «Солідарність»
18 Бондар Ольга Олександрівна БПП «Солідарність»
19 Асмолов Павло Сергійович Самовисування
20 Шевченко Олександр Валерійович Самовисування
21 Головко Андрій Георгійович Самовисування
22 Кащенко Катерина Сергіївна Самовисування
23 Шулим Дмитро Васильович Самовисування
24 Ільницький Олександр Олексадрович БПП «Солідарність»
25 Кучин Андрій Олексійович Самовисування
26 Тарасова Ольга Миколаївна БПП «Солідарність»

Результати виборів депутатів Балівської сільської ради 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

в одномандатних виборчих округах
Номер 

одноман-
датного 

виборчого 
округу

Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності) 

обраного депутата

Суб’єкт висування 
кандидата (назва місцевої 

організації політичної 
партії або самовисування)

1 Нечай Лариса Іванівна ВО «Батьківщина»
2 Буряк Ольга Миколаївна ВО «Батьківщина»
3 Шулак Олександр Васильович Партія «Відродження»
4 Черненко Наталія Григорівна БПП «Солідарність»
5 Дриваль Олександр Володимирович Самовисування
6 Лиша Ольга Олександрівна ВО «Батьківщина»
7 Ширшова Любов Василівна Самовисування
8 Ламза Володимир Михайлович БПП «Солідарність»
9 Косенко Ірина Миколаївна Самовисування
10 Бовт Алла Віталіївна Партія «Відродження»
11 Трикоз Світлана Михайлівна БПП «Солідарність»
12 Моркотун Людмила Гаврилівна БПП «Солідарність»
13 Волошин В’ячеслав Михайлович БПП «Солідарність»
14 Логвін Наталія Анатоліївна Самовисування

ється з вірогідним віком дитини, або 
наявності довідки про генетичну спо-
рідненість між жінкою, яка народила 
дитину поза закладом охорони здо-
ров’я та дитиною.

За результатами аналізу доку-
ментів, зазначених у пункті 4 цього 
Порядку, комісія не пізніше десяти 
календарних днів із моменту їх отри-
мання приймає рішення про підтвер-
дження або відмову в підтвердженні 
факту народження дитини та складає 
висновок за формою згідно з додат-
ком 3 у двох примірниках.

Один примірник видається заявни-
кові (у разі підтвердження факту на-
родження дитини) для пред’явлення 
до відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану або негайно надси-
лається відповідному Головному те-
риторіальному управлінню, а другий 
залишається в комісії.

 Після підтвердження факту народ-
ження дитини заклад охорони здо-
ров’я, під наглядом якого перебуває 
дитина, видає на підставі висновку 
комісії заявникові медичну довідку 
про перебування дитини під нагля-
дом лікувального закладу за формою 
N 103-1/о, затвердженою МОЗ, яка є 
підставою для проведення державної 
реєстрації народження дитини в ор-
ганах державної реєстрації актів ци-
вільного стану.

Яна БАЛАКА, 
провідний спеціаліст відділу
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На затишному стадіоні Чумаківської СШ (директор Наталія 
Моісеєнко) відбулися вирішальні матчі першості Дніпропетров-
ського району з футболу. На старт найулюбленішої та наймасові-
шої гри вийшло 78 команд із 26 шкіл. Через зональний відбір до 
фіналу дістались 9 команд із 6 шкіл.

Молодша група, вік гравців 2004-2005 рр народження. 1 
місце – Зорянська СШ (вчитель фізичної культури Сергій Вербицький). 2 місце – Партизанська СШ (вчитель 
фізичної культури Валентин Щербатюк). 3 місце – Олександрівська СШ (вчитель фізичної культури Олек-
сандр Репешко). 4 місце – ПСШ- 2 (вчитель фізичної культури Микола Шимко). 

Середня група, вік гравців 2003-2004 рр народження. 1 місце – Ювілейна СШ (вчитель фізичної культури 
Андрій Кондратюк). 2 місце – ПСШ-2. 3 місце – Партизанська СШ. 4 місце – Олександрівська СШ.

Старша група, вік гравців 2002-2003 рр народження. 1 місце – Олександрівська СШ. 2 місце – Кіровська 
СШ (вчитель фізичної культури Євген Ткаченко). 3 місце – Зорянська СШ. 4 місце – ПСШ-2.

У всіх вікових групах точилась запекла боротьба, кожен із колективів прагнув до перемоги. Про рівність 
суперників говорять рахунки матчів. Так із 12 поєдинків 9 закінчились із результатом 1:0.

Слід відзначити технічний тактичний рівень футболістів. Сподіваюсь, наші представники підтвердять свій 
клас і на обласному форумі в місті Дніпропетровськ. 

Кращі гравці: Артем Півторикопка, Іван Булавін (Зорянська СШ), Даніїл Томас, Олексій Музика (Пар-
тизанська СШ), Євгеній Голік (Кіровська СШ), Олександр Легкий, Микола Дзьобан (Олександрівська СШ), 
Станіслав Вороненко (ПСШ-2).

Анатолій ПОЛУПАНОВ, директор ДЮКФП. 

ЦІНА ПЕРЕМОГИ – 
один гол

Справжнє свято 
краси «Квітуча Укра-
їна» відбулося в Кі-
ровській СЗШ-2. Заз-
далегідь діти підготували дві 
композиції: одну – присвячену 
захисникам Вітчизни та учас-
никам АТО,  другу – чарівній 
осені, яка дивує своїми барва-
ми та дарунками. Учасниками 
свята стали учні 2-8 класів. 

Дивовижні композиції ра-
дували своєю неповторні-
стю, любов’ю до рідної землі. 
Цьогорічні композиції підко-
рили всіх винахідливістю, 
оригінальністю, патріотизмом. Усі роботи 
разом створили неймовірну красу, якою ми-
лувалися учні, батьки та вчителі школи. Всі з 
цікавістю роздивлялися творчі роботи дітей, 
ділилися враженнями, а потім фотографува-
лися на згадку. Діти підготували захист кож-
ної композицій: декламували вірші, співали 
пісні. 

Перше місце виборов колектив учнів тре-
тього класу (класний керівник Самойленко 
Т.О.), який представив композицію «Єдина 
Україна».

Найбільше композицій підготували учні 

другого класу. Цей 
колектив вперше взяв 
участь у такому святі 
та показав себе само-
стійним і таланови-
тим. Цікаві та чарівні 
композиції з квітів, 
овочів, фруктів, дореч-
но підібрані вірші, за-
гадки, пісні доповню-
вали чарівність свята. 
Журі конкурсу обрало 

кращими роботи 
учнів 2 класу: Олек-
сандри Заплюсвіч-
ки, Максима Негод-

нікова, Юлії Коляди, Карини Крячок, Євгенія 
Шуліки, Ярослава Гури, Даниїла Романова, 
Ангеліни Кікоть та Марії Галенко. А також 
учениць 4 класу Олександри Готвянської та 
Анни Довгої, учениці 5 класу Аліни Мороз, 
учнів 6 класу: Максима Загреби, Івана За-
греби, Владислава Звенигородського, Єгора 
Сисоєва, Єлизавети Гречки, учениці 8 класу 
Анастасії Охріменко.

Завершальним акордом стала церемонія на-
городження переможців солодкими призами. 

Богдана ГОРОБЧЕНКО, 
класний керівник 2 класу. 

Багато патріотів нашої держави воюють у зоні антитерористич-
ної операції, захищаючи свободу, незалежність та територіальну 
цілісність України. З метою виховання в учнів патріотизму, шано-
бливого ставлення до Батьківщини, гордості за наших захисників 
Вітчизни. У рамках Всеукраїнського місячника шкільних біблі-
отек, нещодавно в бібліотеці Сурсько-Литовської СЗШ відбулася 
зустріч старшокласників із односельцем, учасником бойових дій у 
зоні АТО – Віктором  Довгополим.

Віктор Анатолійович розповів школярам про нелегкі бойові буд-
ні на сході країни, звернув увагу хлопців на важливість вивчення 
предмету «Захист Вітчизни», бо бойова готовність армії значною 
мірою обумовлюється рівнем підготовленості юнаків до строкової 
військової служби, до захисту Батьківщини. Учні мали змогу по-
ставити власні питання: про умови «існування» в місцях бойових 
дій, про обереги, які носять солдати і про те, коли закінчиться вій-
на. Віктор Анатолійович, знову переживаючи кожний момент, від-
повідав старшокласникам. Зустріч пройшла в теплій невимушеній 
атмосфері.

Діти подякували воїну за мужність, відвагу, побажали йому чи-
стого неба над головою й подарували символічний нагрудний зна-
чок у вигляді прапора, зроблений власними руками з бісеру. Всі 
учасники заходу зробили фото на пам’ять.

Альона ЧЕЛОМОВА,  
бібліотекар Сурсько-Литовської СЗШ.

ВИХОВАННЯ  ПАТРІОТИЗМУ
ЗУСТРІЧ ІЗ ГЕРОЄМ

КВІТУЧА УКРАЇНА
ВІДЛУННЯ СВЯТА

СПОРТ

Дорогие Юра и Света 
ТОВСТИК!

Поздравляем вас с вашим 
прекрасным праздником – 
юбилеем совместной жизни.

30 лет усердно собирали
Из жемчужин 

украшение семьи,
 30 лет друг друга 

согревали
В радости, 

и в горе, и в любви!
В глубине сердец 

своих растили
Жемчуг небывалой красоты,
Нежностью, заботой сохранили
Чувства белоснежной чистоты

 С любовью 
мама, сестра Лариса и ее семья.

 

Передплатіть газету «Дніпровська зоря», і ви не пошкодуєте. 
Тільки в інформаційному віснику Дніпропетровського району ви 
дізнаєтесь про життя сільських громад, отримаєте юридичну 
консультацію та роз’яснення змін у законодавстві, знайдете ко-
рисні поради для господинь.

Тільки на сторінках нашої газети ви зможете висловити влас-
ну думку з хвилюючого вас питання. На фото зі шпальт газети 
щоп’ятниці на вас дивляться жителі району – керівники, прості 
люди, усміхнені діти.

Доторкніться до живої історії Дніпропетровського району, 
станьте її активними   небайдужими  учасниками.

Візьміть свого надійного друга – 
газету «Дніпровська зоря» – з собою в 2016 рік

Наш індекс: 61707 
Вартість: 

• на рік – 122,04 грн,
• на 1 місяць – 10,17 грн,
• на 3 місяці – 30,51 грн,
• на 6 місяців – 61,02 грн.

Без поштових послуг.

НОВИНИ З БІБЛІОТЕК
До Дня українського козацтва для учнів 11-Б класу ЮСШ-1 пройшла бесіда 

«Україна – славетний край козацький». Бібліотекар читального залу Алла Голик 
розповіла учням про важливий період історії України – козаччину, також учні 
переглянули відеопрезентації «Хортиця – перлина України», «Запорізька Січ» та 
взяли участь у конкурсах та вікторинах «Козацькі забави», «Козацька мозаїка», 
«Між нами козаками». Завершився захід переглядом книжково-ілюстративної 
виставки «Про день українського козацтва». Також працівники ЦРБ сел. Ювіле-
йного  в центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» за програмою 
«Бібліошкола толерантного спілкування: «Я живу серед людей»  провели  для  
дітей  бібліотечний урок  «Книжкова країна». Була представлена книжкова  ви-
ставка «Казковий світ». Діти брали  активну участь  у вікторині  та відгадували  
загадки про казкових героїв. Метою заходу було  ознайомити дітей з бібліоте-
кою, розповісти про правила користування бібліотекою та поводження з книгою.

У приміщенні ЦРБ  пройшов урок із краєзнавства «Тобі історія розкаже про 
Чумацький шлях» для учнів 7-А класу ЮСШ-1. Бібліотекар  читального залу  
Алла Голик розповіла дітям про нашу галактику з використанням відео – пре-

зентації «Наша галактика – Млечный путь». Також діти  познайомилися з істо-
рією виникнення с. Чумаки Дніпропетровського району.

Для  бібліотечних працівників Дніпропетровського району в приміщенні ЦРБ 
відбувся семінар на тему «Бібліотека і молодь: сучасний погляд». Присутні по-
знайомилися з виступом-консультацією «Публічна бібліотека новому поколін-
ню: інновації ідей на практиці», який  провела завідуюча відділом методико-со-
ціальної роботи Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. Свєтлова 
Спаріхіна Н.В. Бантюкова О.А., завідуюча відділом обслуговування, Сторчак 
О.М., завідуюча ф.№18 с.Новоолександрівка, Гурко Т.Ю., провідний бібліотекар 
ф.21 с. Партизанське, Равшанова Ю.В., бібліотекар юнацького абонементу відді-
лу обслуговування ЦРБ  поділилися досвідом роботи з підлітками та юнацтвом, 
який направлений на патріотичне виховання, підтримку здорового способу жит-
тя, адаптацію молодого покоління до викликів сьогоднішнього дня. Коваль С.П. 
та Дяченко О.В. (бібліографи ЦРБ) виступили з оглядом законодавчих матеріалів 
та відеороликом «PRO-читання». Районний семінар завершився переглядом річ-
ної виставки «Стара фотографія розповідає…», присвяченої 50-річчю Дніпропе-
тровського району.


