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• на 1 місяць – 10,17 грн.

Без поштових послуг.

У Дніпропетровській обласній клінічній 
офтальмологічній лікарні відбулась урочиста 
церемонія одруження Олександра Грищенка – 
пораненого учасника АТО – та його нареченої 
Олени Табакової. 

21 березня хлопця доставили до Дніпропе-
тровська з осколковими пораненнями очей і 
травматичною ампутацією стопи. Біда трапила-
ся під час виконання бойового завдання під Ав-
діївкою. Машина, в якій їхав боєць Грищенко, 
підірвалася на міні. 

«Одне око пораненому вдалось зберегти, ді-
ставши осколки, а друге лікарі косметично від-
новили, на жаль, його зорову функцію врятува-
ти не вдалося, – каже лікуючий лікар Олексан-
дра, директор лікарні, доктор медичних наук, 
заслужений лікар України Валерій Сердюк. 
– Повинен сказати, що подібні поранення вва-
жаються несумісними з життям, це просто диво, що боєць залишився живим».

З Оленою вони давно планували одружитися, правда за інших обставин, адже під 
серцем вона носить дитину. Та життя внесло свої корективи. Для військовозобов’яза-
ного Олександра Грищенка стати на захист рідної землі було справою честі… 

Незважаючи на всі ці обставини, весілля було дуже радісним та неймовірно 

зворушливим. Плакали навіть наймужніші... Рідні та 
друзі, гості бажали новоствореній сім’ї здійснення 
всіх мрій, щастя та міцної любові, яку вони неодмінно 
пронесуть через усе життя. Незвичайну виїзну весіль-
ну церемонію було доручено провести начальнику 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Дніпропетровського районного відділу юстиції Лю-
бові Ляпченко. Нарешті збулась мрія Олени та Олек-
сандра, й вони обмінялись обручками – символом віч-
ності, вірності кохання. 

Через два місяці у молодої сім’ї буде поповнення. 
«Доньку ми назвемо Веронікою. Це Саша вибрав для 
неї ім’я», – сказала молода дружина. – «До речі, мій 
весільний букет сьогодні зловила медсестричка лі-
карні, яку теж звуть Вероніка. Ми бажаємо їй щастя». 
Ми приєднуємось до щирих привітань нареченим та 
зичимо їм щиро миру й добра, щасливих посмішок 
дітей. 

Таміла ЖОРНЯК.
На фото Віри Касьянової: церемонію одруження Олександра Грищенка – 

пораненого учасника АТО – та його нареченої Олени Табакової проводить 
начальник відділу ДРАЦС Дніпропетровського районного відділу юстиції 
Любов Ляпченко.

СІМ’Я – ЦЕ МІСЦЕ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВВЕСІЛЛЯ В ЛІКАРНІ

ФОРУМ  ГРОМАДСЬКИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ 

Громадською організацією «Агенція регіонального розвитку «Партнерство Дніпро-
петровщини» 29 березня 2016 року в рамках проекту «Співробітництво адміністрацій 
та громадських організацій у сфері надання соціальних послуг» був проведений фо-
рум «Взаємодія громадських організацій і органів місцевого самоврядування. Досвід 
і перспективи». Дана ініціатива реалізується в партнерстві з асоціацією «Час Простір 
Ідентичність» та Дніпропетров-
ською районною радою.

На початку заходу учасни-
ків привітали Роман Пруденко, 
голова Дніпропетровської ра-
йонної ради, Артьом Фісунов, 
голова Дніпропетровської рай-
держадміністрації, та запропо-
нували зацікавленим представ-
никам громадських організацій 
після закінчення заходу підпи-
сати меморандум про взаємо-
дію й співпрацю, що стане основою для налагодження між органами місцевого 
самоврядування та громадськими організаціями.

Роман Пруденко акцентував увагу присутніх на тому, що це перший крок в апро-
бації використання моделі делегування послуг – нової ідеї щодо формування співп-
раці органів місцевого самоврядування з неурядовими організаціями з особливим 
акцентом на інноваційних формах делегувань публічних завдань, що є основою та 
базисом побудови демократичного українського суспільства.

Важливими й цікавими були на форумі виступи всіх заявлених гостей, зокрема, 
експерта з міжнародним досвідом, члена національної асоціації медіаторів України 
Алекса Азарова, представника брюссельської організації «mediatEUr», який презен-
тував проект, що реалізується в співпраці з ПРООН – «Платформа підтримки діалогів 
в Україні» та запросив до співпраці громадські організації району та області. Присут-
ні заслухали виступи Ірини Дегтярьової, координатора проекту в Дніпропетровській 
області; Олександра Кондратинського, голови ГО «Агенція регіонального розвитку 

ВЗАЄМОДІЯ:  ДОСВІД  І  ПЕРСПЕКТИВИ «Партнерство Дніпропетровщини»; Ольги Котко, ко-
ординатора проектів Центру міжнародного грантрай-
тінга при ОДА; Тетяни Карельської, директора Центру 

підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск»; Артема Романюкова, 
голови організації «Громадський контроль»; Тетяни Чайки, голови організації 
«Альтернативна Дія»; Олександра Козакевича, голови організації Фонд громади 
«Джерело»; Олени Кравченко, координатора проектів та програм громадської ор-
ганізації «Фонд «Професійний розвиток»; Геннадія Полякова, голови Федерації 

козацького традиційного бойового мисте-
цтва «Спас» та Ігоря Шаломаєва, голови 
Козацького осередку «Старий Кодак»; Ро-
діона Кудряшова, голови обласного об’єд-
нання Цивільного корпусу «Азов»; Ан-
дрія Пінчука, голови наглядової ради Во-
лоського фонду громади «Борисфен»; Ві-
талія Моргуна, громадського діяча; Сергія 
Ганжі, керівника Інформаційного порталу 
Podgorodnoe.in.ua; Катерини Соколової, 
голови організації «Солянка»; Яни Терен-
тієвої, лідера групи Молодіжної платфор-

ми «Година ПІК»; Анни Борисової, волонтера Громадської організації «Молодь 
Ювілейного». Під час форуму було презентовано напрями діяльності міжнарод-
них, сервісних та громадських організацій у Дніпропетровській області.

У процесі проведення заходу відбулась презентація проектів та програм, ре-
алізованих у громадах району, обговорення аналізу ресурсів та перспектив по-
дальшого розвитку району. Були прийняті до уваги пропозиції громадських ор-
ганізацій щодо розробки спільної стратегії розвитку району, розробки й впрова-
дження програми підтримки громадських ініціатив, модернізації сайту району.

Налагодження взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськи-
ми організаціями репрезентувалось підписанням меморандуму «Про взаємодію й 
співпрацю між Дніпропетровською районною радою, Дніпропетровською район-
ною державною адміністрацією та громадськими організаціями». 

Олександр МІТЬКОВ, 
головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку територій.  

На території України спостерігається 
підвищення температурних показників 
та незначна кількість опадів. 
За таких умов можливе ви-
никнення пожеж у природних 
екосистемах. За останні дні рятувальники ДСНС вже не-
одноразово ліквідовували пожежі сухостою у Львівській, 
Херсонській, Івано-Франківській, Донецькій областях.

Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають значного 
збитку державі та, в першу чергу, навколишньому середовищу, 
можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії електроме-
реж, газо- та нафтопроводів, лісові насадження.

Найчастіше пожежі в природних екосистемах виникають у 
результаті людської недбалості та неуважності. Особливо збіль-
шується кількість такого роду пожеж у весняно-літній період.

Саме тому, з метою недопущення виникнення пожеж у при-
родних екосистемах, рятувальники вже розпочали проводити 
профілактичні заходи з громадянами.

Співробітники служби порятунку нагадують 
людям про небезпеку розведення вогнищ на від-

критих територіях та під час прибирання 
присадибних ділянок, випалювання сухої 
трави та сміття. Рятувальники особливо 

наголошують на необхідності суворого дотримання правил 
безпеки під час відвідування лісових масивів, адже порушення 
елементарних правил пожежної безпеки може стати причиною 
масштабних пожеж та трагічних наслідків. 

Крім того, рятувальники нагадують, що самовільне випалю-
вання рослинності або її залишків суворо забороняється.

Шановні громадяни! Якщо ви помітили загорання в лісах, на 
відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». 
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил по-
жежної безпеки застереже від трагічних наслідків.

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

ДСНС ПОВІДОМЛЯЄ

ЗАПОБІГАННЯ  ПОЖЕЖ 
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СЕСІЯ

24 березня 2016 року відбуло-
ся пленарне засідання 4 сесії ра-
йонної ради, яке провів голова 
районної ради Роман Пруденко. 
У пленарному засіданні взяли 
участь голова райдержадміні-
страції Артьом Фісунов, депу-
тати обласної ради Віктор Шин-
кевич, Олександр Широких, 
Олександр Юнкевич, Михайло 
Разгоняєв, голови місцевих рад 
району, керівники комунальних 
підприємств і установ району, 
громадські активісти.

На сесії депутати районної ради 
заслухали підсумки виконання 
Програми соціально-економіч-
ного та культурного розвитку 
району й затвер-
дили звіт про ви-
конання район-
ного бюджету за 
2015 рік.

Валентина Вер-
паховська, в.о. на-
чальника відділу 
економіки і торгівлі райдержадміністрації, висту-
пила з доповіддю про підсумки виконання Програ-
ми соціально-економічного розвитку району, в якій 
акцентувала увагу депутатів на тому, що за обсяга-
ми залучених прямих іноземних інвестицій Дніпро-
петровський район зайняв 1 місце серед 22 районів 
області.

З питань фінансового блоку доповідала началь-
ник фінансового управління райдержадміністрації 
Наталія Левчук. Відповідно до прийнятого рішення 
затверджено звіт про виконання районного бюджету 
за 2015 рік по доходах – у сумі 393698,4 тис. грн і по 
видатках – у сумі 342911,3 тис. грн, у тому числі: за-
гальний фонд районного бюджету по доходах із ура-
хуванням сум, одержаних із державного бюджету та 
бюджетів інших рівнів – у сумі 381490,5 тис. грн і по 
видатках з урахуванням сум, переданих бюджетам 
інших рівнів – у сумі 319084,9 тис. грн; спеціальний 
фонд районного бюджету по доходах – у сумі 12207,9 
тис. грн і по видатках – у сумі 23826,4 тис. грн.

У співдоповіді від постійної комісії з питань соці-
ально-економічного розвитку, бюджету і фінансів, її 
голова Віктор Міщенко, наголосив, що план за влас-
ними доходами районом виконано майже на 140%, в 
дохід бюджету району отримано додатково майже 
74, 0 млн грн, районний бюджет при виконанні плану 
за доходами на 141% додатково отримав майже 38,0 
млн грн.

У 2015 році район збе-
ріг мережу всіх бюджет-
них установ і всю чи-
сельність працюючих у 
них працівників. Щомі-
сяця й у повному обсязі 
виплачувалась заробітна 
плата працівникам бю-
джетних установ. Про 
позитивне виконання 
бюджету свідчить від-
сутність кредиторської 
заборгованості на кінець 
звітного року за всіма 
соціально-захищеними 
видатками.

На розвиток району 
у минулому році всіма 
місцевими бюджетами 
направлено 84,0 млн грн, 
що в 2,7 разів більше, ніж 
у 2014 році.

Ці кошти були направ-
лені на благоустрій на-
селених пунктів, ремонт 
доріг, капітальні ремонти та реконструкцію об’єктів 
соціально-культурної сфери, придбання обладнання 
та основних засобів.

Перевиконання дохідної частини районного бю-
джету за 2015 рік дає нам можливість направити 
бюджетні кошти на розвиток району, на проведення 
заходів по виконанню районних програм у 2016 році.

Висновки комісії: затвердити звіт про виконання 
районного бюджету за 2015 рік.

Доповідаючи з питання «Про внесення змін до ра-
йонного бюджету на 2016 рік» Наталія Левчук, зо-
крема сказала:

– На виконання статті 78 Бюджетного кодексу 
України, райдержадміністрацією детально розгляну-
то пропозиції головних розпорядників коштів та роз-
порядників коштів нижчого рівня районного бюдже-
ту, місцевих рад всіх рівнів щодо уточнення показ-
ників районного бюджету на 2016 рік шляхом збіль-
шення річної суми видатків на утримання установ, 
проведення заходів, надання фінансової підтримки 
бюджетам і визначивши їх обґрунтованість пропо-
нується за рахунок вільного залишку бюджетних ко-
штів, що утворився станом на 1 січня поточного року 
збільшити видаткову частину районного бюджету на 
29268,0 тис. грн, направивши кошти на:

• соціально-захищені видатки установ освіти, охо-
рони здоров’я, соціального захисту населення – на 

суму 6217,9 тис. 
грн, у тому числі 
по установах осві-
ти – 1997,1 тис. грн, 
охорони здоров’я – 
4042,5 тис. грн, КЗ 
Малий груповий 
будиночок «Мій 
дім» – 178,3 тис. 
грн;

• додаткову до-
тацію на заробітну 
плату з нарахуван-
нями, харчування 
дітей в дитячих 
дошкільних закла-
дах та енергоносії 
Олександрівській 
та Орджонікідзев-
ській сільським ра-
дам 510,0 тис. грн 
(348,3 тис. грн та 161,7 тис. грн відповідно);

виконання заходів районних бюджетних програм 
(по соцзахисту, райвійськкомату, по ресурсній під-
тримці надавачів соціальних та адміністративних 
послуг) 1238,3 тис. грн;

• на поточне утримання закладів районного бю-

джету – 3720,5 тис. грн;
• на капітальні видатки, а саме: на проведення ава-

рійних капітальних ремонтів, на реконструкцію за-
кладів, на придбання обладнання довгострокового 
користування – 13209,3 тис. грн;

• дотації та субвенції обласному бюджету та бю-
джетам нижчого рівня на соціальний розвиток гро-
мад – 4372,0 тис. грн.

Депутати районної ради затвердили заходи на 2016 
рік по реалізації завдань Комплексної Програми со-
ціального захисту населення (додатково) – 570,0 тис. 
грн, Програми розвитку Дніпропетровського район-
ного військового комісаріату щодо виконання за-
вдань по приписці громадян до призовної дільниці їх 
призову на строкову військову службу, виконання по-
кладених на район мобілізаційних завдань – 265,990 
тис. грн, Програми ресурсної підтримки надавачів 
соціальних та адміністративних послуг – 402,334 
тис. грн, Комплексної програми розвитку водогоспо-
дарського-меліоративного комплексу та поліпшен-
ня екологічного стану сільськогосподарських угідь 
– 7000 тис. грн, Програми розвитку культури – 105 
тис. грн, Програми «Здоров’я населення Дніпропе-
тровського району» – 2653,0 тис. грн, Програми  оз-
доровлення та відпочинку дітей Дніпропетровського 
району – 72,0 тис. грн.

Голова районної ради Роман Пруденко доповів 

про створення в Дніпропетровській 
районній раді VII скликання чоти-
рьох фракцій від: політичної пар-
тії «Соціалісти», Всеукраїнського 
об’єднання «Батьківщина», полі-
тичної партії «Опозиційний блок», 
політичної партії «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність».

Уповноваженими представника-
ми депутатських фракцій у складі 
Президії районної ради визначено:

– Ніколаєва Олександра Іванови-
ча – від депутатської фракції полі-
тичної партії «Соціалісти»;

– Міщенка Віктора Івановича – 
від депутатської фракції Всеукраїн-
ського об’єднання «Батьківщина»;

– Шаповалова Ігоря Васильовича 
– від депутатської 
фракції політичної 
партії «Опозицій-
ний блок»;

– Дейнеку Олек-
сандра Валерійо-
вича – від депутат-
ської фракції полі-

тичної партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність».

На сесії депутати погоди-
ли об’єднання територіаль-
них громад сіл Любимів-
ка, Перше Травня, Прид-
ніпрянське Любимівської 
сільської ради Дніпропе-
тровського району та сіл 
Діброва, Веселе, Воронівка 
Дібрівської сільської ради 
Синельниківського району 
Дніпропетровської області 
у Любимівську об’єднану 
територіальну громаду з ад-
міністративним центром у 
селі Любимівка Дніпропе-
тровського району Дніпро-
петровської області. 

На сьогодні відповідно 
до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» 
ці 2 сільські ради пройшли всі кроки алгоритму 
об’єднання, залишилось отримати погодження від 
Синельниківської районної та Дніпропетровської 
обласної рад, після чого Верховна Рада України 
розгляне питання про утворення Любимівської 
об’єднаної територіальної громади. На цьому про-
цедура об’єднання буде завершеною й Центральна 
Виборча Комісія прийме рішення про вибори голо-
ви об’єднаної територіальної громади.

З питань комунальної власності доповідав де-
путатам Володимир Ткаченко, з питань розвитку 
місцевого самоврядування – Ігор Желяб’єв, із пи-
тань регламенту та депутатської етики – Олексій 
Невеселий, із питань агропромислового розвитку 
– Григорій Мальований.

До затвердження порядку денного й під час об-
говорення питань, винесених на розгляд сесії, 
виступали голова райдержадміністрації Артьом 
Фісунов, депутати обласної ради Віктор Шинке-
вич і Олександр Юнкевич, депутати районної ради 
Едуард Підлубний і Олександр Ніколаєв.

Лариса НЕВЕСЕЛА, 
начальник відділу організацій-
но-кадрової роботи виконавчого 
апарату районної ради.

На сесії офіцер штабу оперативного командування «Схід» підполковник Євген 
Коробка нагородив Грамотами командувача оперативного командування «Схід» 
за високу патріотичну позицію, допомогу в виконанні бойових завдань, відданість 
українському народові та Збройним силам України: Валентину Стець, Чумаківсько-
го сільського голову; Олександра Візіра, Новоолександрівського сільського голову; 
Євгенію Корінну, виконуючу обов’язки старости села Степове Ювілейної селищної 
ради; Євгенія Шемета, фермера села Степове; Миколу Чирву, художнього керівни-
ка народного ансамблю «Чорнобривці», заслуженого працівника культури України.

Роман Пруденко та Артьом Фісунов відповідно до Ука-
зу Президента України нагороджують медаллю «Захис-
ник Вітчизни» Сергія Коваленка, молодшого сержанта.

Наталія Левчук, начальник фінансового управління райдержадміністрації, доповідає 
на засіданні 4 сесії районної ради про виконання районного бюджету за 2015 рік.

ПЕРЕВИКОНАНА  ДОХІДНА  ЧАСТИНА  БЮДЖЕТУ 
НАПРАВЛЕНА  НА  РОЗВИТОК  РАЙОНУ

ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ДРАЦС
На 4 сесії ра-

йонної ради Роман 
Пруденко, голова 
райради, предста-
вив начальника 
відділу державної 
реєстрації актів 
цивільного стану 
Д н і п р о п е т р о в -
ського районного 
управління юс-
тиції у Дніпропе-
тровській області 
Любов Ляпченко.

З 2006 по 2011 рр 
навчалась у Дні-
пропетровському державному  університеті вну-
трішніх справ. Отримала диплом спеціаліста за 
спеціальністю «Правознавство».

З 2006 по 2008 рр працювала на посаді старшого 
секретаря Індустріального районного суду м. Дні-
пропетровська.

З 2009 по 2015 рр  призначена на посаду поміч-
ника судді Апеляційного суду Дніпропетровської 
області.

З листопада 2015 року по теперішній час – на-
чальник відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану Дніпропетровського районного 
управління юстиції.
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Головним завданням Пенсійного 
фонду України є збільшення над-
ходжень і зменшення дефіциту бю-
джету. Основними чинниками, які 
впливають на надходження до бю-
джету Фонду, є рівень нарахованої 
заробітної плати й, відповідно, фонд 
оплати праці. 

Держава зробила крок назустріч 
бізнесу з метою легалізації робочих 
місць та підвищення рівня заробіт-
ної плати, давши можливість змен-
шити навантаженість підприємств у 
частині сплати податків.

Однак, значна кількість робото-
давців, які мають власні виробничі 
потужності, достатню кількість тру-
дових  резервів та здійснюють гос-
подарську діяльність, нараховують 
заробітну плату на рівні або нижче 
рівня законодавчо встановленої мі-
німальної заробітної плати. Виплата 
заробітної плати в незначних розмі-
рах, у «конвертах», ведення подвій-
ної бухгалтерії негативно впливає 
на стан наповнення бюджету Фон-
ду та погіршує соціальний захист 
найманих працівників. Працівник, 
який отримує заробітну плату в 
«конверті», виявляється повністю 
беззахисним перед роботодавцем. 
Усна домовленість жодним чином не 
фіксується юридично, роботодавець 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

ДЕТІНІЗАЦІЯ ДОХОДІВ 
ТА  ЇЇ  НАСЛІДКИ  

«Хочемо жити в мирі в квітучій країні», – такий меседж 
послали діти сел. Ювілейного активним представникам 
Ювілейної об’єднаної територіальної громади – учасникам 
зустрічі, на якій обговорювалось майбутнє громади.

Днями на базі Ювілейної середньої школи № 1 відбулась 
презентація проекту стратегічного планування розвитку 
Ювілейної об’єднаної громади. На захід були запрошені ак-
тивні та авторитетні члени Ювілейної громади, представ-
ники освіти, медичної галузі та інших напрямків соціальної 
сфери, підприємці, представники владних структур та мо-
лодіжних організацій.

Зауважимо, що Проект «Підготовка Стратегії розвитку 
Ювілейної селищної територіальної громади» реалізується 
Фондом громади «Джерело» спільно з Ювілейною селищною 
радою за підтримки 
Міжнародного фонду 
Відродження. 

Учасників зустрічі 
привітали Валерій Осадчук, член виконкому Ювілейної селищної ради та 
Олег Венгер, представник Дніпропетровської обласної ради, побажавши 
всім плідної праці в ім’я майбутнього рідної громади. Олег Миколайович 
наголосив: «Ювілейна територіальна громада стала першою в районі та 
області, яка повірила в реформи, прагне змін. Адже в основі реформ – по-
кращення добробуту, якість життя людей. Не секрет, що все нове зустрічає 
перепони та має пе-
реборювати склад-
нощі, але іншого 
шляху в нас немає, 
бо хто, якщо не ми 
подумає про майбут-
нє дітей, які сьогодні 
з вірою в краще май-
бутнє дивляться на 
нас, дорослих».

Керівник проекту 
Олександр Козаке-
вич пояснив аудиторії чому потрібно займатися стратегічним плануванням. Він наго-
лосив, що стратегічне планування – це суспільно узгоджена програма розвитку, вона 
сприяє згуртуванню мешканців громади, забезпечує прозору конкуренцію за місцеві 
ресурси; підвищує конкурентоспроможність громади в залученні зовнішніх ресурсів; 
підкреслює позитивний імідж – фаховість; додає переваг при залученні інвестицій.

Умова успішного місцевого економічного розвитку в процесі стратегічного пла-

нування передбачає чітке усвідомлення: «хто ми?», «куди ми праг-
немо рухатись?», «як туди дістатись?»

Тож свої думки з бачення пріоритетних напрямків розвитку мали мож-
ливість висловити Микола Шеремет, Олена Гуржій, директор центру 
соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома», Світлана Проскур-
ня, завідувачка медамбулаторії ЗПСМ, Володимир Дайнеко, отець Кос-
тянтин, настоятель храму преподобних Антонія і Феодосія Києво-Пе-
черських. Попросила слово також Аня Балісова – президент учнівської 
молоді Break Ster. Вона розповіла, що молодь прагне сьогодні ламати сте-
реотипи та будувати країну з цікавим майбутнім, європейськими цінно-
стями та поважним ставленням до традицій та історії ріднокраю. 

Принципи, на яких  будується стратегія: демократія й консенсус при 
прийнятті рішень; до робочої команди входять представники різних се-
редовищ; відкритий характер засідань; широке висвітлення стратегії.

Ресурси на впроваджен-
ня стратегічного розвит-
ку: місцевий бюджет; 
ДФРР; ресурси ЄС; інші 
вітчизняні та міжнародні 
фонди; людський потен-
ціал – значний ресурс. 

Навіщо залучати гро-
мадян? Громадяни дізна-
ються про громаду; гро-
мадяни висловлять свою 
думку; громадяни почи-
нають краще розуміти 
владу; громадяни стають 
патріотами своєї громади.

Стратегічний план 
розвитку громади має 
обов’язково передбачати 

заходи з пошуку джерел фінансування, поетапний план впровадження, очікувані ре-
зультати та терміни роботи.

Вдало організований та проведений процес стратегічного планування на засадах со-
ціального партнерства (та за участю відповідних експертів) має шанс позитивно впли-
нути на активність людей: надихнути їх відстоювати свої права, піднімати соціаль-
но-значущі питання в громаді, сприяти прозорості місцевих виборних органів тощо. 

Можливості будь-якої громади залежать не стільки від розміру наявних і по-
тенційних ресурсів, як від координації дій всіх зацікавлених політичних, еконо-
мічних і суспільних сил конкретної громади.

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

З початку поточного року правоза-
хисниками Дніпропетровського району 
складено 267 протоколів адміністратив-
них правопорушень. Також  розкрито 53 
злочини, з яких 47 направлено до суду.

За словами начальника Дніпропетровсько-
го відділення поліції ГУНП в Дніпропетров-
ській області, полковника поліції Олексан-
дра Чіпця, криміногенна ситуація в Дніпро-
петровському районі напружена, та особо-
вий склад районного відділу поліції працює 
в штатному режимі й розкриває злочини, які 
скоюють порушники на території району. 

Наприклад: 02.02.2016 року до чергової 
частини Дніпропетровського районного 
відділення поліції за телефоном від грома-
дян м. Підгородного надійшло повідомлен-
ня за фактом крадіжки телефонного кабе-
лю, який належить ПАТ «Укртелеком». Піс-
ля отриманої інформації на місце виклику в 
м. Підгородне, по вул. Радужна, 16, було направлено групу швидкого реагування секто-
ру патрульної поліції. Проведеними розшуковими заходами було встановлено особу Г., 
причетну до крадіжки телефонного кабелю. На даний час проходить досудове слідство. 

Також 22.03.16 року групою в складі трьох громадян вирито 168 метрів кабелю 
спецзв’язку на території Любимівської сільської ради. Крадії здійснювали злочин за 
допомогою екскаватора. Сектором патрульної поліції порушників затримано. Поруше-
но кримінальне провадження, транспорт заарештований, стоїть на штраф майданчику.

26.03.2016 року до чергової частини Дніпропетровського відділення поліції надійш-
ло повідомлення про те, що поблизу з с. Новоолександрівка Дніпропетровського ра-
йону в лісосмузі невідомі особи проводили незаконну вирубку дерев. Проведеними 
заходами було затримано 4 особи. На даний час порушено кримінальне провадження 
та проходить досудове слідство.

«Злочини, скоєні проти особистості, всі є резонансними. І зараз одне із важливіших 
завдань – налагодити спільно із поліцією, громадськістю, представниками засобів ма-
сової інформації роботу в цьому напрямку. Необхідно зняти напругу в суспільстві. Так, 
безумовно, зараз погіршився матеріальний рівень життя багатьох людей. Але слід пра-
цювати з населенням, аби й вони своєю пасивністю не впливали на рівень криміногенної 
ситуації», – наголосив Олександр Чіпець.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН
У ході взаємодії з громадськими організаціями та установами по здійсненню мораль-

но-психологічного супроводу демобілізації військовослужбовців, призваних за мобілі-
зацією, їх адаптації в цивільному житті, у співпраці з Товариством сприяння обороні 
України разом із місцевими структурами Міністерства соціальної політики України, 
розроблено механізм та реалізована програма сприяння в отриманні додаткових профе-
сій демобілізованим учасникам АТО.

На сьогоднішній день існує реальна можливість отримати професії та кваліфі-
кації на безкоштовній основі з видачею відповідних документів державного зраз-
ка. До переліку кваліфікацій належать категорії на право керувати транспортними 
засобами всіх видів (крім осіб раніше позбавлених такого права). При цьому нав-
чання буде здійснюватися за місцем проживання учасника АТО на базі районних 
осередків Товариством сприяння обороні України в Дніпропетровській області. 
У нашому Дніпропетровському районі – Дніпропетровський районний спортив-
но-технічний клуб ТСО України, який знаходиться за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 15. Строк навчання від 2 до 4 місяців.

Якщо ви учасник бойових дій та бажаєте безкоштовно пройти навчання й отри-
мати любу категорію («А», «В», «В і С» «Д», «Е») на право керування транспорт-
ними засобами, просимо вас звертатися до Дніпропетровського районного вій-
ськового комісаріату для комплектування груп (від 10 до 30 осіб). Для отримання 
уточненої інформації звертатися за телефонами:

Чергова частина: (0562) 27-10-07; (096) 718-56-61; (095) 868-48-42.
Психолог Наталія Володимирівна (067) 986-64-79.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РВК ІНФОРМУЄ

сплачує стільки, скільки 
вважає за потрібне, й доти, 

доки вважає за потрібне, працівник 
немає жодних доказів на підтвер-
дження дійсного розміру своєї за-
робітної плати та страхового стажу.

Працівники повинні вимагати 
від своїх роботодавців офіційного 
оформлення та виплату заробітної 
плати відповідно до законодавства 
– прозоро й чесно, не погоджую-
чись на виплати в «конвертах».

Отримання легальних доходів та 
повнота й своєчасність сплати єдино-
го внеску є соціальною перевагою та 
гарантією реалізації прав найманих 
працівників на пенсійне забез печення. 

Тільки офіційно оформлений 
найманий працівник може відчу-
вати себе соціально захищеним, а 
бюджет Пенсійного фонду матиме 
стабільні надходження для своєчас-
ного фінансування пенсійних ви-
плат сьогодні та зростання розміру 
пенсій у майбутньому. Роботодавці 
мають знати, що легалізації заро-
бітної плати альтернативи немає.

Турбуючись про соціальний за-
хист населення Пенсійний фонд 
нагадує всім, хто використовує на-
йману працю – ви відповідаєте за 
долю людини, яка працює у вас. 
Нагадує й найманим працівникам, 
які прагнуть мати соціальні гаран-
тії та впевненість у завтрашньому 
дні: звертайте увагу на умови пра-
цевлаштування, нарахування та ви-
плати заробітної плати.

Відділ платежів до пенсійної системи 
та контрольно-перевірочної роботи.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

ПОЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ

Немає більшої цінно-
сті на землі, ніж людина, 
її життя та здо-
ров’я. І якщо на 
виробництві для 
захисту від не-
безпеки існує система охорони праці, то в по-
буті кожен повинен подбати про свою безпеку 
сам. 

Будь-яка несправність в електропроводці 
чи порушення правил її експлуатації призво-
дить до пожежі. Особливо небезпечне коротке 
замикання, яке виникає при сполученні двох 
проводів із оголеними ділянками (з пошкод-
женою ізоляцією). При цьому проводи дуже 
нагріваються, виникає іскріння й захисна ізо-
ляція проводів спалахує.

Надійні охоронці від короткого замикання 
– електрозапобіжники. Тому, якщо електроза-
побіжники вийшли з ладу, їх необхідно замі-
нити новими, заводськими, але ні в якому разі 
не робити саморобних вставок. 

Слідкуйте, щоб проводи зовнішньої елек-
тролінії були натягнуті та не торкалися один 

одного, а на вводі в приміщен-
ня – взяті в ізоляційні трубки.

Шнури до електро-
приладів, телевізорів, 
радіоприймачів і на-
стільних ламп, а також 

штепсельні вилки й розетки повинні бути справні.
Необхідність ремонту побутових електро-

приладів вдома визначаєте ви самі. Правило 
тут одне: несправний прилад – експлуатувати 
небезпечно!

Виходячи з приміщення, не забудьте 
вимкнути електроосвітлення та електропри-
лади, які не можна залишати без нагляду (пра-
ска, електроплитка, електрочайник і т.п.).

Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил 
пожежної безпеки в своїх домівках! У випадку 
пожежі негайно телефонуйте в пожежно-ря-
тувальну службу за телефонним номером «101».

Іван КАТРИЧЕНКО, 
сектор режимно-секретної роботи, взаємо-
дії з правоохоронними органами, цивіль-
ного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи ДРДА. 

БЕЗПЕЧНА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖА ‒ 
ЗАТИШОК  У ВАШІЙ  ОСЕЛІ

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ
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Здавна українська земля славиться талантами. Багата на них і наша Кіров-
ська школа. Особливо бентежать душу юні дарування, на які ми покладаємо 
свої надії. Ці діти – наша радість, наша гордість, наше майбутнє.

У Кіровській школі пройшов шкільний тур фестивалю «Україно моя». Учні 
2-10 класів заздалегідь готувалися до конкурсу. Суддям були представлені 
номери танцювальних колективів 
учнів 2-7 класів, пісенні виступи, 
номери фоку-
сника. Серед 
учасників були 
вибрані найкра-
щі танцювальні 
колективи 2-А 
класу, 3-А кла-
су та 7-А класу. 
Перше місце в 
пісенних висту-
пах отримала  
Яна Троцька, 
учениця 6-А класу. Слід відзначити майстерну гру учнів 10 класу в поста-
новці вистави «Кайдашева сім’я». Цікаві фокуси продемонстрував Руслан 
Калачевський, учень 8-А класу. 

Вміють на Україні трудитися й відпочивати: вирощувати хліб, співати, 
танцювати, малювати. Давайте берегти ці прекрасні традиції. 

 Ольга ГРЕК, учениця 10 класу Кіровської СЗШ.

УКРАЇНО МОЯ

У Новоолександрів-
ській СЗШ вже стало до-
брою традицією щороку   
відзначати річницю з Дня 
народження великого 
Кобзаря, ім’я якого опови-
те невмирущою любов’ю 
й славою. 

У березні розпочалися 
шевченківські дні. Про-
тягом тижня життєвий 
та творчий шлях Кобзаря 
розглядався на 
уроках рідної 
мови, україн-
ської та світової 
літератури, історії, образотворчого та музичного мистецтва. У кожному класі пройшли 
тематичні виховні години, в школі була організована виставка малюнків до творів Шев-
ченка, стіннівок, відбувся  конкурс читців шевченкової поезії. 

Надзвичайно приємно, що в Новоолександрівській школі не залишилося жодного учня 
чи педагога, котрий би не долучився до святкування 202-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка. Виключно всі, від найменшого до найстаршого, вшанували пам’ять великого 
пророка українського народу й понесли його слово людям, промовляючи словами Тараса: 
«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люди, наша слава, слава України!» 

 Тетяна ГОЦМАНОВА, вчитель української мови та літератури.   

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ

ШКІЛЬНИЙ ТУР ФЕСТИВАЛЮ

ВШАНОВУЄМО  ПАМ’ЯТЬ  КОБЗАРЯ

Підгородненська міська рада повідомляє про проведення громад-
ських слухань на тему: «Центр медико-соціальної реабілітації для ді-
тей з інвалідністю» Благодійного Фонду «Помагаєм».

Ознайомитися з проектом можливо в приміщенні міської ради 
або на офіційному веб-сайті ради.

Пропозиції надавати в письмовому вигляді на адресу міської 
ради: каб. 12, вул. Центральна, 46, м. Підгородне.

Строк подання пропозицій до 06.05.2016 року.

Кожен погожий весняний день для аграріїв – на 
вагу золота, – говорить Тетяна Ткач, начальник 
управління агропромислового розвитку райдер-
жадміністрації, з якою ми традиційно вирушаємо 
в одне з крупних господарств Дніпропетровського 
району в час проведення комплексу весняно-по-
льових робіт. – Хліборобська мудрість говорить: 
«Один день весняний весь наступний рік годує», 
тож як не крути, а вчасно та якісно проведені вес-
няно-польові роботи, та зерно, висіяне в землю, 
що має достатньо вологи для проростання – важ-
ливі складові майбутнього врожаю.  

Працівники ТОВ «Любимівка» встигли звикнути 
до лідерських позицій за останні два роки, коли на 
посаду голови 
спостережної 
ради прийшов 
О л е к с а н д р 
Широких та в 
господарстві були запроваджені кар-
динальні зміни в підходах до вирощу-
вання сільськогосподарських культур, 
і це дало високий результат. Тож на 
сьогодні вже проведені роботи із за-
криття вологи, підживлення озимих 
– рапсу, пшениці, внесення в грунт за-
собів захисту рослин. Не зважаючи на 
чималі площі в господарстві – 5000 га, 
за 10 – максимум 12 погожих днів ме-
ханізатори готові впоратися з посівом 
ярих колоскових культур.

– Природу й землю не обдуриш, – 
авторитетно говорить генеральний 
директор ТОВ «Любимівка» В’ячеслав 
Лінський, – за прогнозами синоптиків, 
весна буде теплою, а от літо засушли-
вим, тож зерно якомога швидше треба 
висіяти в землю, не пізніше початку 
травня. З цією задачею, впевнений, 
ми впораємося без проблем. Цьогоріч 
господарство придбало додатково два 
трактори МТЗ 1221 та новий оприску-
вач Chalenger, тож справи підуть ще 
організованіше. Сіялки – 16-рядні та 12-рядні поки 
що орендуємо, їх нам потрібно всього 4.   

Занепокоєння керівництва господарства в цьому 
році викликають 1 700 га озимої пшениці. В’ячеслав 
Лінсьий зізнається, що лише вдруге за 24 роки було 
так, що не отримали зовсім схожості озимих зерно-
вих культур: «Але згідно технологічним процесам, 
озиму пшеницю ми підживили, чекаємо, й ситуація, 
хочу вам сказати, покращується з кожним днем».  

Рік тільки розпочався, а за оренду паїв із пайщи-
ками за 2016 рік господарство розрахувалось вже на 

95 відсотків. До того ж, плату за пай цьогоріч збіль-
шено в 2,2 рази. В минулому році орендодавці от-
римали 915 грн за 1 га, в цьому році – 2000 грн, а це 
близько 13 000 грн за кожен пай.

Ще більше з часу нашої минулорічної зустрічі 
керівникові подобається настрій людей, що працю-
ють у господарстві: «Нещодавно звернувся до мене 
Володимир Мороз, управляючий відділення № 1, з 
проханням запросити дизайнера до машинного дво-
ру. Справа в тому, що механізатори власними силами 
розбили дві клумби, а от квіти на них хочуть висади-
ти в формі емблеми рідного господарства. Поповню-
ють запаси квіткових насаджень і господарки клумб, 
облаштованих ще в минулому році». 

Велика увага в господарстві приділяється питан-
ням охорони праці та умовам праці й відпочинку 
трударів. З цією метою створюються гідні умови в 
кімнатах для тимчасового перебування працівників. 

Всі працівники господарства пройшли медичний 
огляд, на спецодяг у цьому році виділено 60 000 грн. 

Нашим гідом по полях ТОВ «Любимівка» став 
Євген Чумак, агроном, працює в господарстві вже 2 
роки, має досвід роботи в сільському господарстві, 
займався питаннями зрошення земель. Проїжджа-
ємо повз тракторного парку. Рівними рядами гор-

довито стоїть техніка, в будь-яку хвилину готова 
вирушити працювати на безкрайніх ланах, не стра-
шать її великі площі та щільний графік роботи, бо 
добре відремонтована, готова до комплексу весня-
но-польових робіт на «відмінно», забезпечена палив-
но-мастильними матеріалами.

Проїжджаємо повз поля, не може не радувати око 
доглянуті угіддя: дороги вирівняні грейдером, поле 
з ніжно-зеленими рослинами – на підвищенні, жод-
ного шансу для бур’янів чи дикорослих трав, все тут 
робиться по-господарськи, поля оброблені дуже чи-
сто.

А ось і знаменитий, найкращий цьогоріч у всій Дні-
пропетровській області рапс! Просто очей не відвести 

від пишнолистих 
зелених кущи-
ків. Всього таких 
полів рапсу в 
господарстві три.

Озима пшениця зеленіє не густо, чекає 
вологи, сонечка та своєї долі: чи зали-
шиться вона зростати й колоситися...

На одному з полів, а потім і на іншому, 
ми побачили довгу прориту траншею. Єв-
ген Юрійович пояснив, що так звані «лю-
ди-кроти» щоночі виривають кілометри 
залізних труб – із того, що залишилось 
від колишньої зрошувальної системи, у 
них прекрасна техніка, і вони добре зна-
ють де рити. Те, що там зійшли паростки 
культурних рослин, крадіїв зовсім не зу-
пиняє. «Так за останні 5 років знищили 
майже всю зрошувальну систему в райо-
ні, – доповнює Тетяна Ткач, – було 29 000 
га, залишилось 1 500 га...»

Ще про одну важливу проблему нам 
розповів Євген: «Погляньте якими рід-
кими стають лісосмуги, мета яких – за-
хищати грунт від вітрів. Якщо такими 
темпами будуть випилювати дерева, за 
2 роки від них залишаться тільки пень-
ки». На думку нашого співрозмовника, 
вирубка дерев проходить не стільки сти-

хійно, як організовано, та покарати порушників зем-
лекористувачі не мають права, тож звертаються до 
правоохоронних органів, щоб зупинити беззаконня.

Ось такими турботами живуть сьогодні хлібороби 
Любимівки. Постійно в думках про майбутній уро-
жай, щоб держава та її люди були з хлібом та мали 
до хліба.  

Таміла ЖОРНЯК, с. Любимівка.
На фото автора: Євген Чумак та Тетяна Ткач 

оглядають поле рапсу, що виправдовує сьогодні 
кращі надії аграріїв на майбутній урожай.

- під таким девізом працює колектив ТОВ «Любимівка» 
КРОКУЄМО В НОГУ З ЧАСОМ, ПРАГНЕМО ДО КРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Днями в м. Підгородному пройшла благодійна то-
лока. Відбулася ця подія в покинутій та занедбаній 

будівлі колишньої лікарні міста. Активні та небайдужі жителі села 
Волоське разом із Андрієм Пінчуком, настоятелем храму Архістра-
тига Михаїла, головою наглядової ради Благодійного фонду «Пома-
гаєм» та Волоського БФ «Фонд громади «Борисфен», долучилися до 
благородної справи. Прибирали сміття, розчищали завали, готували 
приміщення до початку ремонтних робіт. На меті у громадських ді-
ячів надзвичайна місія – створити інклюзивний центр для сімей із 
дітьми з інвалідністю, які страждають на ДЦП. Для дітей із вадами 
здоров’я вкрай необхідна підтримка та допомога з боку суспільства. 
Низку проблем, із якими щоденно стикаються діти з ДЦП та їх бать-
ки, допоможе вирішити оздоровчий заклад, в якому будуть надавати 
кваліфіковану допомогу професійні фахівці та спеціалісти високого 
рівня. 

Тож побажаємо активістам натхнення та здійснення всіх намічених 
цілей у їхній важливій справі.                                 Юлія ЧУМАК.

БЛАГОДІЙНА ТОЛОКА 

ІНКЛЮЗИВНОМУ ЦЕНТРУ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ БУТИ!
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Господарочка
МУДРІСТЬ

СМАЧНОГО!
ХЕК У ТОМАТНОМУ СОУСІ

Інгредієнти: 1 кг риби (хек), 300 гр моркви, 300 гр 
цибулі, 400 гр помідорів у власному соці (або 500 гр 
свіжих помідорів), 4 ст. л. борошна, олія для смаження, 
сіль, чорний мелений перець, лавровий лист, цукор.

Приготування: поріжте рибу невеликими шмат-
ками, посоліть і залиште на 10 хв. Цибулю поріжте 
кубиками. Моркву натріть на тертці. Шматки риби 
запаніруйте в борошні й обсмажте на олії з обох бо-
ків до рум’яної скоринки. Обсмажену рибу викладіть 
на тарілку. В цій же сковорідці, на маленькому вогні, 
доливши ще трохи олії, обсмажте моркву й цибулю. 
Сюди ж додайте дрібно нарізані томати разом із соком 
і тушкуйте ще 5 хв. Вміст сковорідки добре поперчіть, 
посоліть, перемішайте й відставте з вогню. В невелику 
каструлю почергово викладіть шарами рибу з соусом. 
Першим і останнім шаром має бути томатний соус з 
овочами. Додайте лавровий листок. Вміст каструлі за-
лийте водою (вода має бути на рівні з останнім шаром 
риби), накрийте кришкою, швидко доведіть до кипін-
ня, й на невеликому вогні тушкуйте ще 10-15 хв. 

Хек у томатному соусі добре смакує з картопляним 
пюре або відвареним рисом. 

ПІКАНТНЕ КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ
Інгредієнти: 1 кг картоплі, 1 ст. л. солі без гірки, 1 

червоний солодкий перець, 200 гр молока.
Приготування: зваріть картоплю в солоній воді. 

Коли вода закипить, через 5 хв. покладіть до неї дріб-
но нарізаний перець. Після того, як картопля буде го-
това, злийте воду й потовчіть картоплю. Підігрійте 
молоко. Поступово вливайте молоко в картоплю, по-
стійно збиваючи, щоб не було грудочок.

САЛАТ СИТНИЙ
Інгредієнти: 300 гр курячого м’яса, 150 гр твердо-

го сиру, 1 болгарський перець, 0,5 банки консервова-
ного горошку, 1 помідор, 1 червона цибулина, сіль, 
перець, майонез.

Приготування: відваріть м’ясо курки й поріжте 
кубиками. Сир натріть на великій тертці. Перець 
та помідори поріжте кубиками. Дрібно наріжте ци-
булю. Все перемішайте, додайте горох, сіль, перець, 
майонез і знов усе перемішайте. 

ФРУКТОВО-ЙОГУРТОВИЙ ДЕСЕРТ
Інгредієнти: 2 апельсина, 1 яблуко, 1 банан, жмень-

ка грецьких горіхів, жменька родзинок, 1/2 склянки 
йогурту без цукру низької жирності.  

Приготування: залийте родзинки кип’ятком і залиште 
їх на 10 хв., потім добре відтисніть. Почистіть апельсин 
від кожури й наріжте кубиками. Горіхи подрібніть ножем. 
Банан наріжте кубиками. Яблуко очистіть від шкірки та 
насіння й наріжте кубиками. Всі інгредієнти викладіть у 
посудину, заправте йогуртом і перемішайте. 

БАНАНОВИЙ КОКТЕЙЛЬ ІЗ ШОКОЛАДОМ
Інгредієнти: 500 мл молока, 1 банан, 50 гр чорного 

шоколаду, 1/4 ч.л. меленої кориці.
Приготування: за допомогою блендера перемеліть 

банан. Підігрійте молоко й додайте в нього бананове 
пюре, продовжуючи нагрівати. Наламайте шоколад і 
киньте його в каструлю з молоком. Добре перемішай-
те, щоб шоколад повністю розчинився. Коли коктейль 
стане однорідним, зніміть із вогню, посипте корицею 
й вживайте теплим. 

Державний акт на право приват-
ної власності на земельну ділянку 
розміщену за адресою: сел. Юві-
лейне, Межева, 1, серії ДП ДН № 
034412, власник Потапчук Сергій 
Мусійович, виданий 16 жовтня 
1998 року на підставі рішення 
виконавчого комітету Ювілейної 
селищної ради народних депута-
тів № 119 від 17 червня 1998 року, 
акт зареєстрований у книзі записів 
державних актів за № 3324, у зв’яз-
ку з втратою, вважати недійсним.

1 квітня – день сміху

Не забудьте розіграти 
своїх близьких, рідних та  
друзів. Головне, щоб жар-
ти були добрими. Наві-
що ж ставити людину в 
незручне становище? 

Найкращий жарт – це 
жарт, над яким голосніше за всіх сміється той, 
над ким пожартували.

Посміхайся – 
і разом із то-

бою буде 
р а д і т и 
весь світ!

ОВНИ. На цьому 
тижні спробуйте об-
межити спілкування з 
родичами. Вам потріб-
но побути в тиші, щоб 
звільнитися від негативних думок.

ТІЛЬЦІ. Цей тиждень варто 
присвятити спілкуванню з друзя-
ми, щоб отримати позитивні емо-
ції. Відпочинок на природі із рід-
ними обов’язково відновить ваш 
енергетичний баланс. 

БЛИЗНЮКИ. Уважно проана-
лізуйте поточні події, щоб зрозу-
міти, в якому напрямку вам варто 
рухатися далі. Всі справи вдало 
вирішаться, якщо додати деякі зу-
силля. 

РАКИ. На роботі від вас вима-
гатимуть багато сил і витримки. 
Адже ті справи над якими ви за-
враз працюєте вимагають від вас 
зосередженості та швидкості їх 
виконання.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! 
У с. Дослідному виго-

товлено «Паспорт зелених 
насаджень на території с. 
Дослідне». 

У зв’язку з цим всі зелені 
насадження знаходяться на 
балансі Новоолександрів-
ської сільської ради. Будь-
які  дії по відношенню до 
зелених насаджень (обрізка, 
спил) проводяться тільки з 
дозволу сільської ради.

При порушенні вказаних 
вимог особи, що самовільно 
проводять обпилювання та 
спилювання зелених наса-
джень будуть притягатися 
до відповідальності, згід-
но діючого законодавства 
України.

З повагою О. О. ВІЗІР, 
Новоолександрівський 
сільський голова.

КУПЛЮ ГЕРБІЦИДИ,
ФУНГІЦИДИ. 

Віталій (066) 734-58-63.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ 
СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади провідного спеціаліста відділу соціаль-
ної роботи на період відпустки по догляду за дитиною визна-
чений медичною довідкою, провідного спеціаліста-юрискон-
сульта відділу соціальної роботи, спеціаліста І категорії відді-
лу соціальної роботи, вакантних посад  фахівців із соціальної 
роботи (м. Підгородне на період відпустки по догляду за ди-
тиною по досягненню нею трьох років, с. Новоолександрівка, 
сел. Ювілейне, с. Любимівка, с. Партизанське). Документи на 
конкурс приймаються протягом 30 календарних днів після 
публікації. Вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за фахом педагога, психолога, соціально-
го педагога, соціального працівника, медичного працівника, 
стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональ-
ним комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпе-
чення. Довідки за адресою: вул. Теплична, буд. 5, каб. 41, 
сел. Ювілейне,  тел. 753-68-41. 

Подобаються велопрогулянки? Є бажання ви-
пробувати свої сили на крос-кантрійній трасі? Не 
вагайся! Реєструйся на сайті 
http://bikeportal.org.ua та візьми 
участь у змаганнях «Кодаки.
Весна.2016», які відбудуться 3 
квітня 2016 року в селі Старі 
Кодаки.

В змаганнях є 5 категорій 
учасників: 4 категорії для чо-
ловіків та 1 категорія для жі-
нок.

Велосипедна гонка в селі 
Старі Кодаки відноситься 
до вело змагань категорії 
крос-кантрі (XC). Цілі та 
завдання гонки – популяриза-
ція здорового способу життя 
й велосипедного спорту серед 
усіх верств населення, розви-
ток велоспорту в Дніпропе-
тровському регіоні та Україні, стимуляція кожного 
учасника до підвищення власних спортивних досяг-
нень.

Загальне керівництво та організацію гонки вико-

нує команда «ВР», Федерація велоспорту Дніпро-
петровської області та Федерація велоспорту міста 

Дніпропетровськ.
Координати старту – N48°23.018’ 

E35°08.285’. Траса гонки буде прокла-
дена навколо затопленого гранітного 
кар’єра.

РОЗКЛАД: 
• реєстрація: 9:00-11:00 год.; 
• демонстрація траси: 10:00-11:00 год.; 
• слова підтримки та натхнення від 

представників влади: 10:50-11:00 год.; 
• старт любителі: 11:00 год.;
• старт експертів ти ветеранів: 12:30-

13:00 год.; 
• нагородження: 15:00 год. (нагоро-

дження переможців гонки та лідерів 
рейтингу 2015 року); 

• неофіційна частина та зборка тра-
си: с 16:00 год.

Змагання проходять при підтримці Новоо-
лександрівської сільської ради, районної ради Дніпропетров-
ського району, громадської організації «Альтернативна дія».

Організатор гонки Олександр Рябуха, 
тел.: (067) 632-08-26.

На 64-му році пішла з життя прекрасна чуйна жінка 
Ганна Миколаївна ТАРАНЕНКО, 

яка багато років присвятила себе культурній ниві Дніпропетровського району, пра-
цюючи директором Новомиколаївського сільського будинку культури. 

Глибоко сумуємо та співчуваємо разом із рідними та близькими померлої.
Вічна їй пам’ять.
Колективи райдержадміністрації, районної ради, відділу культури, туризму, 

національностей та релігій РДА.

Втрачений технічний паспорт 
на трактор марки  ХТЗ-2511 2006 
р/в, заводський № 2095, двигун № 
60300, об’єм двигуна 2050 см. куб., 
реєстраційний № 43486 АА, вида-
ного інспекцією Держтехнадзору 
у Дніпропетровському районі 05. 
03. 2008 року, власник Кур’ята Во-
лодимир Валентинович, вважати 
недійсним.

Долучись  до  велоперегонівЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ!

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ, МІСЬКІ РАДИ 
МОЖУТЬ ЗБІЛЬШУВАТИ ГРАНИЧНУ 
МЕЖУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ, 
НА ЯКУ ЗМЕНШУЄТЬСЯ БАЗА ОПО-
ДАТКУВАННЯ

Сільські, селищні, міські ради встанов-
люють пільги з податку на нерухоме май-
но, що сплачується на відповідній терито-
рії з об’єктів, що перебувають у власності 
фізичних осіб: для житлової нерухомості, 
виходячи з майнового стану фізичних осіб 
та рівня доходів; для нежитлової нерухомо-
сті – в залежності від майна, яке є об’єктом 
оподаткування. 

Звертаємо увагу, що пільги з податку на 
нерухоме майно, що сплачується на відпо-
відній території з об’єктів житлової нерухо-
мості, для фізичних осіб не надаються на:  
об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа 
такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує 
п’ятикратний розмір неоподатковуваної 

площі, затвердженої рішенням органів міс-
цевого самоврядування; об’єкти оподатку-
вання, що використовуються їх власника-
ми з метою одержання доходів (здаються в 
оренду, лізинг, позичку, використовуються 
у підприємницькій діяльності). 

Органи місцевого самоврядування до 
1 лютого поточного року подають до від-
повідного контролюючого органу за міс-
цезнаходженням об’єкта житлової неру-
хомості відомості стосовно наданих ними 
пільг. 

БОРОТЬБА З ХАБАРНИЦТВОМ 
У ЛАВАХ ДФС

12 березня, працівниками внутрішньої 
безпеки Центрального офісу з обслугову-
вання великих платників ДФС спільно зі 
співробітниками Служби безпеки України та 
Генеральної прокуратури України затрима-
но старшого слідчого з особливо важливих 

справ Центрального офісу з обслуговування 
великих платників та його посередника за 
вимагання неправомірної винагороди з ди-
ректора підприємства за не проведення від-
носно нього слідчих дій та не притягнення 
його до кримінальної відповідальності. 

Цей факт став відомий внаслідок звернен-
ня 11 березня 2016 року директора підпри-
ємства до підрозділу внутрішньої безпеки 
ДФС із відповідною заявою. У той же день, 
за вказаним фактом, до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань внесено кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального 
кодексу України. 

В ході проведення слідчих дій вилучено 
грошові кошти в сумі 5,5 тис. доларів США 
та два мобільні телефони, за якими відбува-
лись переговори. 

Також проведено обшук в робочому кабі-
неті затриманого, в ході якого вилучено 1500 
євро, 2400 доларів США, інші речі та доку-
менти. На даний час проводяться слідчі дії.

Дніпропетровська ОДПІ.

Партизанська сільська рада повідомляє, що 
25.03.2016 року на 6 сесії VII скликання прийня-
то рішення №97 «Про внесення змін до рішення 
сільської ради №62 від 26 січня 2016 року «Про 
податок на майно на території Партизанської 
сільської ради». З рішенням можна ознайомитися 
в приміщенні сільської ради за адресою: с. Пар-
тизанське, вул. Центральна (Чапаєва), 7.

ЛЕВИ. На цьому тижні вам 
не один раз представиться шанс 
досягти успіху на якомусь тере-
ні. Тому не втрачайте нагоди. Ви 
обов’язково покажете себе першо-
класним спеціалістом.

ДІВИ. На цьому тижні вам зна-
добиться зібраність, цілеспрямо-
ваність і розважливість, які дозво-
лить вам швидко пристосуватися 
до ситуації, й домогтися успіху в 
справах. 

ТЕРЕЗИ. У вас з’явиться бажан-
ня зайнятися тим, у чому ви неком-
петентні. Докладіть трохи зусиль, і 
у вас все вийде. 

СКОРПІОНИ. Тиждень буде 
для вас на рідкість сприятливим. 
У ці дні навіть рутинна робота на-

повниться у вас творчістю 
й натхненням.

СТРІЛЬЦІ. У вас знай-
деться час не тільки для 
творчої роботи. Ви здатні 

добитися вражаючих результатів, 
отримуючи від праці справжнє за-
доволення.

КОЗЕРОГИ. Найприємніші мо-
менти будуть пов’язані з успіхами 
в роботі або з теплими й добро-
зичливими відносинами у вашому 
оточенні. 

ВОДОЛІЇ. Де б ви не були, та  
щоб ви не робили у вас усе скла-
датиметься найкращим чином. 
Скрізь вас очікують розуміння, 
дружелюбність і ще цілий перелік 
позитивних характеристик.

РИБИ. Активність, красномов-
ність й вміння в одну мить отри-
мати необхідну інформацію, зро-
блять для вас ці дні дуже яскрави-
ми й продуктивними. 

ГОРОСКОП
н а  т и ж д е н ь
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СПАРТАКІАДА

ШАХИ  СЕРЕД  ДІТЕЙ,  МОЛОДІ  ТА  ВЕТЕРАНІВ

У Кіровському будинку культури (ди-
ректор Валентина Ткаченко) пройшли 
змагання відкритої Спартакіади селища 
Кіровське з шахів серед дітей, молоді та 
ветеранів. Активну участь у цих змаган-
нях взяли діти та молодь Кіровскої СЗШ, 
Кіровскої СЗШ-2 та Горянівської СЗШ.

Змагання мали напружений характер 
серед ветеранів та особливо серед най-
молодших учасників змагань – дітей до 
14 років, де учасник змагань (Олександр 
Грек), маючи абсолютну програшну ситу-
ацію приводить короля до пату та виграє 
наступну партію, й таким чином стає бро-
нзовим призером змагань. 

Організацію суддівства змагань забез-
печував один із найактивніших ветеранів шахів сел. Кіровського Анатолій Гезь, 
а також особиста вдячність за проведення суддівства змагань Олександрові 
Гезю, який по закінченню турніру підвів підсумки цих змагань та оголосив усіх 
учасників, які стали переможцями й призерами. 

Призери серед дітей. 1 місце – Олександр Вокальчук (Горянівська СШ), 2 міс-
це – Сергій Декерменджі (Горянівська СШ), 3 місце – Олександр Грек (Кіровська 
СШ). 1 місце серед молоді – Віталій Шишковець (Кіровська СШ-2), 2 місце – Кос-
тянтин Калга (Кіровскька СШ), 3 місце – Анастасія Скупенко (Кіровська СШ-2).

Серед ветеранів переможців ще не 
виявлено, так як змагання будуть про-
довжуватись.

За підсумками турніру хотілося б від-
значити учасників змагань: Анастасію 
Скупенко, Олександрів Вокальчука та 
Грека, які отримали головні призи зма-
гань: кубки, медалі та грамоти.

Особиста вдячність за всебічну підтрим-
ку та допомогу в організації й проведенні 
змагань із шахів Василеві Гезю, Кіровсько-
му селищному голові, який особисто піклу-
ється про розвиток фізкультурно-оздоро-
вчої та спортивно-масової роботи в селищі, 
приділяє увагу, як спортивному руху серед 
молоді, так і ветеранського спорту. 

Оргкомітет проведення змагань висловлює вдячність вчителям фізичної куль-
тури Кіровської СШ Тетяні Шатило, Кіровської СШ-2 Валентині Щоглі та Горя-
нівської СШ Ігореві Сергієвичу, які взяли активну участь у проведенні змагань. 

Всі переможці отримали право захищати честь селища Кіровське на районних зма-
ганнях Дніпропетровскої РО ВФСТ «Колос» АПК Дніпропетровської області. 

Валентин ТКАЧЕНКО. 
На фото: переможці та призери шахового турніру на першість сел. Кі-

ровского. 

В Ювілейній СШ-1 (директор 
Світлана Голєндяєва) відбулась фі-
нальна частина чемпіонату району з 
стрітболу (міні-баскетбол, гра 3х3). 
У рамках шкільної Спартакіади у 
відбіркових змаганнях взяли участь 
17 учнівських колективів. За при-
зові місця боролися 8 команд, які 
представляли 6 колективів.

П’єдестал пошани. Дівчата: І 
місце – Зорянська СШ (вчитель фіз-
культури Сергій Вербицький). Чем-
піони: Юлія Пеня, Марина 
Кучура, Анастасія Копит-
кова, Ольга Шишенко. ІІ 
місце – ПСШ-1 (вчитель фіз-
культури Вікторія Савчен-
ко). Віце-чемпіони: Дарина 
Лапа, Наталія Кучерова, Ка-
рина Полях, Діана 
Кузьмович. ІІІ міс-
це – Партизанська 
СШ (вчитель фіз-
культури Валентин 
Щербатюк). Склад 
команди: Юлія 
Ковалевська, Оль-
га Іващенко, Ілона 
Коваль, Владислава 
Савченко.

Серед дівчат у 
вирішальному двобої зійшлися баскетболістки із 
Зорі та ПСШ-1. Лише на одне очко (6:5) сильнішими 
виявилися зорянки. Третє місце вибороли партизан-
ські дівчата у команди Любимівської СШ (вчитель 
фізкультури Данило Увантаєв).

П’єдестал пошани. 
Юнаки: І місце – Юві-
лейна СШ-1 (вчитель 
фізкультури Альона Бо-
карева). Чемпіони: Кос-
тянтин Лапко, Вадим 
Прядко, Богдан Шевчен-
ко, Ілля Гнідий, Мики-
та Скрипник. ІІ місце 
– ПСШ-1. Віце – чемпі-
они: Ренат Зіневич, Де-
нис Водоп’ян, Владислав 
Баштанник, Сергій Коро-
вченко. ІІІ місце – Пар-

тизанська СШ. Склад ко-
манди: Ілля Саєнко, Сергій 
Стрекалов, Олексій Скряга, 
Сергій Клименко.

Слід відзначити інтригу 
в юнацькому турнірі. Три команди 
набрали однакову кількість очок. 
Тому довелося визначати віце-чем-
піонів за кількістю закинутих 
м’ячів. У підгороднян вона вия-
вилася кращою від суперників із 
Партизанського та Олександрівки 
(вчитель фізкультури Олександр 
Репешко).

Вітаємо цьогорічних чемпіонів і 
зичимо вихованцям Сергія Анатолі-
йовича та Альони Іванівни вдалого 

успіху на обласному стрітбольному форумі.
Анатолій ПОЛУПАНОВ, 

директор ДЮКФП.
На фото: чемпіони району зі стрітболу 2016 

року Зорянської СШ та ЮСШ-1.

МІНІ-БАСКЕТБОЛ –
МАКСІ  ПРИСТРАСТІ

СПОРТ

2 квітня святкує свій ювілей 
найрідніший чоловік, найкра-
щий тато, незрівнянний дідусь

Віталій Матвійович
МОРКОТУН

Хто сказав, що тобі шістдесят?
В тебе весен, як двічі по тридцять
Хто сказав «не верне час назад,
 і не юність на скронях

 сріблиться»?
Без зупину хвилини летять
Та хай суму тобі не додасться,
Тату, ти у сьогоднішню мить
Подивись, скільки 

маєш для щастя!
Поруч рідна дружина твоя

Стільки років стрічаєте ранки,
Не втомившись, щоденно вона

Тішить ранішнім теплим сніданком.
Дві дочки, дві кровинки твої

Хоч дорослі, та завжди, як діти
Поспішають до рідних батьків,

Що навчили так щиро любити.
Твоя добра й щира душа,

Серце повне любові й терпіння,
І онуки сьогодні спішать –

На весняні твої уродини.
Ласки Божої, миру, тепла,

В серці спокою, радощів, тату!
Щоб здоров’я багато було

Кожен день хай 
живеться, як в свято!

З любов’ю жінка, 
дочка Віта, зять 

Олег та онуки Сергій і 
Сашко, с. Балівка.

Сьогодні святкує свій ювілей головний 
лікар Любимівської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини 

Наталія ПОЛЯКОВА. 
Шановна Наталіє Григорівно! 

Прийміть наші щирі вітання з нагоди 
Вашого 45-річчя!

Бажаємо, щоб поруч із Вами було все 
тільки справжнє – слова, відчуття, 
побажання. Нехай завжди з 
Вами буде підтримка близь-
ких людей та друзів. Нових 
Вам професійних успіхів, миру, добра, 
благополуччя й життєвих удач!

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

Сьогодні святкує свій ювілейний 
День народження директор Ко-
мунального закладу «Дитя-

чо-юнацький клуб фізичної під-
готовки»

Анатолій Кузьмич
ПОЛУПАНОВ. 

Шановний Анатолію Кузьмичу!
Прийміть наші щирі вітання з нагоди Вашого 

65-річчя!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, життєвої на-

снаги, професійних успіхів, родинного щастя, зла-
годи та добробуту. Нехай Ваша доля буде довгою й щасливою 
та Вас завжди оточує сімейний затишок та підтримка друзів.

Щиро бажаємо вагомих спортивних досягнень Вашим ви-
хованцям!

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

Сьогодні святкує свій ювілейний День народження 
Анатолій Кузьмич ПОЛУПАНОВ

Після закінчення Харківського педагогічного інституту й служби в лавах 
Радянської армії, все своє життя присвятив фізичній підготовці учнів, пра-
цюючи вчителем фізкультури в Шевченківській, Підгородненській № 2 та 
Ювілейній середніх школах. І ось вже 25 років очолює Дитячо-юнаць-
кий клуб фізичної підготовки. Вас поважають як людину, ціну-
ють як професіонала. 

Шановний і дорогий наш тато та дідусь! 
Прийми щирі вітання з нагоди Дня народження!

Твій вік – це не просто обчислення років, це багатство 
й досвід! 

Тож нехай твої добрі справи та професійна діяль-
ність будуть і надалі надійними порадниками та за-
порукою успіхів на життєвому шляху. Хай твій 
невичерпний потенціал та ентузіазм завжди 

мають достатнє поле діяльності, а віра у власні сили й міцне здо-
ров’я стануть можливістю для нових звершень і висот!

З повагою та любов’ю твоя родина, діти й онуки.

У зв’язку з плановими  
роботами відбудуться пе-
ребої електропостачання 
в квітні місяці в період із 
8.00 до 18.00 години:     

• Л-1 (м. Підгородне, вул. 
Криворіжська, Ульянова, 
Островського, Кооператив-
на, Партизанська, Мира, 
Калініна, Коротка, Нова, 
Коваля, Лугова, Райдужна, 
Низова, Зарічна, І. Франка, Комсомольска, Фадєєва, 
Харьківська, Колхозна, пер. Зарічний, Поштова, Пе-
ремога, пер. Харківський, Енергетиків, Жукова, пер. 
1-й, 2-й Комсомольський, Тюменська, пер. Колхоз-
ний, Межева, Мирна, Полтавська, Литвишка, Жуко-
ва, пер. Канальний, Вишнева, Підгородненська школа 
№3) – 12.04.2016 р.

• Л-4 (м. Підгородне, вул. Піонер-Майдан, пер. Пер-
вомайський, вул. Коротка) – 12.04.16 р.

• КТП-47 (м. Підгородне, вул. Лебедина, Журавли-
на, Озерна, Орловська) – 08.04.16 р.

При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних 
ліній електропередач, трансформаторних підстанцій 
і розподільних пунктів, відчинених і пошкоджених две-
рей у них, спроб проникнення до приміщення з елек-
тричним обладнанням сторонніх осіб просимо спові-
щати колцентер ПАТ «ДТЕК» «Дніпрообленерго за 
тел: 0-800-500-444 або районний відділ міліції. 

Також адміністрація ДРЕМ застерігає про небез-
печність електричного струму.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РЕМ 
ПОВІДОМЛЯЄ 


