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Шановні працівники бібліотечної системи району! 
Щиро вітаємо вас із Всеукраїнським днем бібліотек!

Бібліотека знайома кожному з дитинства й до старості літ, як джерело 
радості, духовної сили, помічник в житті, яка відкриває нові далі в бур-
ному потоці сторінок. Книга – це добрий товариш, учитель, вірний су-
путник. Справжніми помічниками та порадниками на шляху до вершин 
знань і мудрості народу є бібліотекарі – вірні збирачі духовних скарбів, 
провідники в світ нового й непізнаного. 

Саме ви, бібліотекарі, допомагаєте читачам бути обізнаними в сучас-
них проблемах, пізнавати реальну картину світу. Подальший розвиток 
бібліотечної справи – це запорука розвитку суспільства. 

Ми переконані, що працівники бібліотечної системи Дніпровського 
району й надалі будуть активно сприяти підвищенню читацького попи-
ту, культурному розвитку суспільній і громадсько-політичній орієнтації 
жителів району. Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів, 
добра, щастя, миру й достатку. 

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

У мальовничому куточку нашої славної Дніпро-
петровщини – в столиці українського народного 
живопису – селищі Петриківка відбувся дев’ятий 
щорічний обласний етнофестиваль «Петриків-
ський дивоцвіт».

Цього року відомий на всю Україну захід набув не-
ймовірних розмірів і зібрав понад тридцять тисяч лю-
дей із усієї області. Як колись, на ярмарок, з’їхались 
відвідувачі задля того, щоб зану-
ритись у атмосферу щедрості та 
гостинності. Присутні мали змогу 
насолодитись колоритними пісня-
ми, танцями, помірятись силами в 
бойових козацьких розвагах і, звіс-
но, поласувати смачною національ-
ною кухнею. Українські майстри 
привезли в Петриківку різноманіт-
ні вироби народного промислу. З 
кожного куточку всієї області учас-
ники фестивалю демонстрували 
свої власні надбання. Просто неба 
красувались вишиванки, золотаве 
плетиво з соломи, ляльки-обереги, 
прикраси ручної роботи, глиняний 
посуд та ковані вироби, плетені 
кошики, палахкотіли квіти петри-
ківського розпису на дерев’яних 
дощечках і 
шкатулках, та 
багато іншого.

Для поціно-
вувачів української кухні були відкриті цілі алеї з 
національною їжею – варениками, салом, випічкою 
та медом. Особливий колорит ярмарку додавали 
одягнені в національне вбрання продавці та ремісни-
ки. На гостей свята чекали майстер-класи з петриків-
ського розпису, на яких зазначалось, що унікальний 
розпис у 2013 році внесено до списку нематеріальної 
культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Гостей та учасників привітав голова обласної ради 
Гліб Пригунов, який зауважив, що дев’ятий обласний 

етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт» не просто 
фестиваль народного мистецтва, він слугує символом 
єдності Дніпропетровщини й всієї України. Захід та-

кого рівня невипадково став улюбленим святом укра-
їнців, адже тут представлені народні промисли, наці-
ональне вбрання, пісні, кухня – все те, з чого власне 
й складається наша неповторна культура: «Великий 
успіх цьогорічного фестивалю довів, що вже скоро 
«Петриківський дивоцвіт» зможе скласти серйозну 
конкуренцію Сорочинському ярмарку».

Кожен район та місто були представлені унікальни-
ми дійствами, зі своїми піснями, віршами, театралізо-
ваними сценками, кулінарними шедеврами, вироба-
ми народного промислу та майстер-класами. Тож пі-
дійшовши до однієї експозиції можна було навчитися, 
наприклад, карвінгу, біля іншої, малюванню, потім 
– плетінню, вишивці й, навіть, ковальству. 

Безперечно, на «Петриківському дивоцвіті» Дні-
провський район виявився найяскравішим учасником 
фестивалю серед усіх інших. Підтримати рідний ра-
йон прибули очільники: Артьом Фісунов, голова рай-
держадміністрації, Роман Пруденко, голова районної 
ради, Любов Біла, заступник голови райради, Тетяна 
Сараб’єва, керівник апарату райдержадміністрації. 
Наша експозиція виглядала справжнім містечком 
промислів народного вжитку. Були представлені бі-
лоруські вишиті роботи Софії Савиченко, майстрині з 

села Сурсько-Литовське. Дивували всіх українські ві-
ночки зі стрічок від Тамари Маркіної, РБК. Олександр 
Бердо з м. Підгородне – майстер художнього кування, 
урізноманітнив презентацію своїми візерунковими 
свічниками та статуетками, а його землячка 
Марія Собчинська – глиняним посудом. Хо-
четься згадати майстриню з плетіння виробів 
із паперу Наталію Довганич, РБК. Її творіння 
отримали високу оцінку від представників об-
ласної влади. Милували око поробки з природ-

них матеріалів 
в и х о в а н ц і в 
Центру еколо-
го-натураліс-
тичної твор-
чості учнів-
ської молоді. 
Також заклад 
презентував май-
стер-класи: Вікторії 
Шматченко – вишив-
ка хрестиком, Оксани 
Дем’янової – розпис 
пряників, Катерини 
Сидоренко – розпис 

вітражів, Світлани Ібадулаєвої – петриківський роз-
пис. Представники козацького осередку «Старий Ко-
дак» запрошували бажаючих відвідати село Старі Ко-

даки та насолодитись оглядовою екскурсією до музею 
старовинного козацького кладовища та залишками 
фортеці Кодак, яка датується ще 1635 роком. Всі охочі 
мали змогу скуштувати справжній козацький куліш 
від Сергія Комогорцева та Олега Ригуна. Дивував і 
диво-урожай 2016 року – сніп колосистої пшениці, 
величезні корзини з овочами та фруктами, запашний 
коровай – прикрашали вбраний стіл, який ломився 
від смачних страв. Гостей частували Тамара Пархо-
менко та Любов Паленко. Біля наметового містечка 
своїми піснями та дзвінкими голосами відвідувачів 
зустрічав вокальний ансамбль «Здравушка» із села 
Сурсько-Литовське. Колектив представляв діаспору 
«Білоруси Придніпров’я». Їхнє задушевне виконання 
зібрало багато шанувальників білоруської та україн-
ської пісень. 

Лист вдячності за допомогу в проведенні етнофес-
тивалю-ярмарку «Петриківський дивоцвіт», який 
цього року проходить під гаслом «Надбання Прид-
ніпров’я – багатство країни» від голови обласної 
ради отримали Артьом Фісунов, голова райдержад-
міністрації, Роман Пруденко, голова районної ради. 
Гліб Пригунов відзначив презентацію та підготовку 
нашого району до фестивалю як одну з найкращих. 

На згадку про родючий щедрий 
Дніпровський край Гліб Олек-
сандрович у подарунок отримав 
баночку ароматного квіткового 
меду.

З головної сцени своїми пісня-
ми присутніх вітали Еліна Цоді-
кова та Ольга Мельничук, РБК. 
Дівчата брали участь у фестивалі 
молодих виконавців «Пісенний 
дивоцвіт». За підтримку в органі-
зації та проведенні IX обласного 
етнофестивалю «Петриківський 
дивоцвіт» Вікторія Череднічен-
ко, начальник відділу культу-
ри, туризму, національностей 
та релігій РДА, отримала лист 
вдячності від Лариси Філінової, 
директора КП «Центр народної 

творчості «Ди-
вокрай» облас-
ної ради та емб-
лем у- символ 

«Петриківська квітка». Також наші земляки, які брали 
активну участь у «Петриківському дивоцвіті» наго-
роджені двадцятьма Дипломами учасників заходу.

На великій сцені протягом дня можна було по-
чути не тільки 
народні пісні, а 
й сучасний рок, і 
класику. Співали 
й молоді виконав-
ці, й такі відомі 
як, Іво Чижевич, 
фіналіст конкурсу 
«Голос країни», 
гурт «Ангажемент 
на вівторок». Ве-
лику увагу молоді 
привернули хлоп-
ці з руху Street 

Workout. Вони творили справжні дива на переклади-
ні та бруссях. Тож, і подивитися, й смачно поїсти, й 
взяти участь у розвагах – все це можна було протя-
гом всього дня в Петриківці на фестивалі «Петри-
ківський дивоцвіт». Свято тривало до пізньої ночі й 
закінчилося вогняним шоу та дискотекою 80-х.

Тож доходимо висновку, що головну ідею прове-
дення фестивалю – поєднати українські традиції та 
сучасні надбання – реалізовано на всі сто відсотків. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ, смт Петриківка.

НАДБАННЯ ПРИДНІПРОВ’Я – БАГАТСТВО КРАЇНИ
ПЕТРИКІВСЬКИЙ ДИВОЦВІТ

Шановні працівники бібліотек Дніпровського району!
Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек! 
Протягом багатьох століть роль книги та бібліотеки в духов-

ному становленні людства залишаються неперевершеними. 
Святкуючи цей день, ми відзначаємо високу цінність бібліотек 
у вільному та відкритому інформаційному суспільстві. Всеу-
країнський день бібліотек – це, перш за все, професійне свято 
великого, духовно багатого колективу бібліотечних працівни-
ків, справжніх помічників та порадників на шляху до вершин 
знань і процвітання країни.

На довгих стежинах життєвої ниви нехай супроводжує вас 
Віра у власні сили, Надія на те, що ваша праця буде гідно поці-
нована, Любов і повага користувачів, Мудрість у здійсненні великих задумів і планів.

Нехай життя дарує вам радість, а читачі – вдячність. Нехай вашою подвижницькою 
працею повниться духовна скарбниця нашого народу. 

З повагою Каміль ПРИМАКОВ, 
заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
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У вівторок Артьом Фісунов, голова райдержадміністрації, спільно з Романом Пруденком, головою районної ради, 
провели оперативну нараду з працівниками апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації. 
У заході взяли участь голови місцевих рад району, керівники відділів, секторів апарату, структурних підрозділів та 
управлінь райдержадміністрації, представники установ району.

Перед початком заходу Артьом Леонідович подякував усім, хто взяв участь у проведенні щорічного обласного 
етнофестивалю «Петриківський дивоцвіт», який проходив 17 вересня на теренах Петриківської гостинної землі. 
Експозиція Дніпровського району виявилась найкращою та найяскравішою з-поміж усіх районів та міст Дніпропе-
тровщини. Про заходи, що пройшли в районі за участі виконавчої влади з 13.09.2016 по 19.09.2016 рік проінформува-
ла Руслана Пікінер, провідний інспектор (з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю). Про 
заходи, що пройшли в районі за участі органів місцевого самоврядування присутніх ознайомив Роман Пруденко, 
голова районної ради.

Тетяна Лампіка, громадський діяч – член Ради з питань соціально-економічного розвитку та регулювання інвес-
тиційної діяльності при голові Дніпровської районної державної адміністрації, радник з питань екологічної безпеки 
та поводження з відходами, виступила з питання прийняття комплексних мір із екологічної безпеки в районі. 

ОПЕРАТИВНА НАРАДА

Днями відбулося пленарне засідання 7 сесії районної 
ради, яке провів голова районної ради Роман Пруденко. 

У пленарному засіданні взяли участь заступник го-
лови облдержадміністрації Каміль Примаков, голова 
райдержадміністрації Артьом Фісунов, депутат облас-
ної ради Олександр Широких, голови місцевих рад ра-
йону, заступники голови райдержадміністрації, керів-
ники комунальних підприємств і установ району.

До розгляду питань порядку денного Роман Пруден-
ко представив депутатам та запрошеним тимчасово ви-
конуючого обов’язки начальника районного відділення 
національної поліції Олександра Кудрявцева та началь-
ника Дніпровського 
районного сектору 
Головного управлін-
ня Державної служби 
України з надзвичай-
них ситуацій у Дні-
пропетровській облас-
ті Сергія Бедраня.

Роман Вікторович 
вручив медаль «За ге-
роїчний подвиг» Всеу-
країнської громадської 
організації «Асоціація 
«Афганці» Чорнобиля» 
Володимирові Роговому 
– волонтерові, голові район-
ної громадської організації 
«Союз Чорнобиль України».

Дипломом учасника обласного етнофестивалю-яр-
марку «Петриківський дивоцвіт», який проводився 17 
вересня 2016 року в сел. Петриківка під патронатом го-
лови Дніпропетровської обласної ради Гліба Пригуно-
ва, з подякою за вагомий особистий вклад в організацію 
і проведення фестивалю нагороджені: Любов Біла – за-
ступник голови районної ради, Тетяна Сараб’єва – ке-
рівник апарату РДА, Валентина Стець – Чумаківський 
сільський голова, Григорій Андрєєв – Сурсько-Литов-
ський сільський голова, Валерій Рижак – Балівський 
сільський голова, Анатолій Плохий – депутат районної 
ради, Тетяна Ткач – начальник управління агропромис-
лового розвитку РДА, Лариса Сафронова – начальник 
відділу освіти, молоді та спорту РДА, Вікторія Черед-
ніченко – начальник відділу культури, туризму, націо-
нальностей та релігій РДА, Тетя-
на Лимарь – директор Районного 
Будинку культури. 

За високий професіоналізм, 
багаторічну сумлінну працю на 
благо Слобожанської територі-
альної громади та з нагоди 25-ої 
річниці Незалежності України 
Почесною грамотою районної 
ради нагороджена Людмила Ла-
года – секретар Слобожанської 
селищної ради.

На сесії депутати районної 
ради заслухали підсумки вико-
нання Програми соціально-еко-
номічного та культурного роз-
витку та затвердили звіт про ви-
конання районного бюджету за І півріччя 2016 року.

З питань фінансового блоку доповідала начальник фі-
нансового управління РДА Наталія Левчук. Відповідно 
до прийнятого рішення затверджено звіт про виконання 
районного бюджету за І півріччя 2016 року по доходах – у 
сумі 148145,2 тис. грн і по видатках – у сумі 145539,8 тис. 
грн, у тому числі: загальний фонд районного бюджету 
по доходах з урахуванням сум, одержаних з державного 
бюджету та бюджетів інших рівнів, – у сумі 145038,0 тис. 
грн і по видатках з урахуванням сум, переданих бюдже-
там інших рівнів, – у сумі 139959,1 тис. грн; спеціальний 
фонд районного бюджету по доходах – у сумі 3107,2 тис. 
грн і по видатках – у сумі 5580,7 тис. грн.

У співдоповіді від постійної комісії з питань соціаль-
но-економічного розвитку, бюджету і фінансів, її голо-
ва – Віктор Міщенко, наголосив, що план за власними 
доходами районом виконано майже на 172,5 %, у дохід 
бюджету району отримано додатково 58,0 млн грн, ра-
йонний бюджет за доходами виконано на 179,4%.

Виконання бюджету у І півріччі поточного року мало со-
ціальний характер. Щомісяця і в повному обсязі виплачу-
валась заробітна плата працівникам бюджетних установ. 

На розвиток району у звітному періоді всіма місцеви-
ми бюджетами направлено 20 млн грн. Ці кошти були 
направлені на благоустрій населених пунктів, ремонт 
доріг, капітальні ремонти і реконструкцію об’єктів со-
ціально-культурної сфери, придбання обладнання та 
основних засобів.

Висновки комісії: затвердити звіт про виконання ра-
йонного бюджету за І півріччя 2016 року. Доповідаючи 
з питання «Про внесення змін до районного бюджету 
на 2016 рік» Наталія Левчук, зокрема сказала:

– На виконання статті 78 Бюджетного кодексу Укра-
їни, райдержадміністрацією детально розглянуто 
пропозиції головних розпорядників коштів та розпо-

рядників коштів нижчого рівня районного бюджету, 
місцевих рад всіх рівнів щодо уточнення показників 
районного бюджету на 2016 рік шляхом збільшення 
річної суми видатків на утримання установ, прове-
дення заходів, надання фінансової підтримки бюдже-
там і визначивши їх обґрунтованість пропонується за 
рахунок перерозподілу не першочергових видатків 
головних розпорядників коштів районного бюджету, 
залишку вільних бюджетних коштів, перевиконання 
дохідної частини районного бюджету збільшити ви-
даткову частину районного бюджету на 15891,7 тис. 
грн, направивши кошти на: соціально-захищені ви-

датки – на суму 1197,4 тис. грн, кошти виділено КЗ 
ДЦРЛ, КЗ ЦПМСД, установам, підпорядкованим ра-
йонному відділу освіти, районній раді; додаткову до-
тацію на заробітну плату з нарахуваннями, харчуван-
ня та енергоносії Любимівській та Олександрівській 
сільським радам – 877,6 тис. грн; виконання заходів 
районних бюджетних програм – 2893,2 тис. грн; на по-
точне утримання закладів соціально-культурної сфе-
ри, що фінансуються з районного бюджету – 3632,6 
тис. грн; на капітальні видатки, а саме: на виготов-
лення проектно-кошторисної документації на прове-
дення капітальних видатків, аварійних капітальних 
ремонтів, на реконструкцію закладів, на придбання 
обладнання довгострокового користування – 2896,3 
тис. грн; дотації бюджетам нижчого рівня на соціаль-

ний розвиток громад – 1912,0 
тис. грн; субвенції бюджетам 
нижчого рівня на соціальний 
розвиток громад – 3084,6 тис. 
грн; субвенції обласному бю-
джету – 1310,0 тис. грн.

Депутати районної ради за-
твердили додаткові заходи на 
2016 рік по реалізації завдань 
5 районних програм: Комп-
лексної Програми соціального 
захисту населення – 222,0 тис. 
грн, Програми ресурсної під-
тримки надавачів соціальних 
та адміністративних послуг 
– 1902,4 тис. грн, Програми 
«Здоров’я населення Дніпров-

ського району» – 1361,4 тис. грн, Програми забезпечен-
ня громадського порядку та громадської безпеки на те-
риторії Дніпровського району – 200,0 тис. грн, Програ-
ми розвитку Дніпропетровського районного військо-
вого комісаріату щодо виконання завдань по приписці 
громадян до призовної дільниці їх призову на строкову 
військову службу, виконання покладених на район мо-
білізаційних завдань – 199,9 тис. грн, а також заходи 
на 2016 рік по виконанню Програми розвитку місцево-
го самоврядування в Дніпровському районі – 441,3 тис. 
грн, Програми створення і ведення містобудівного ка-
дастру – 180,0 тис. грн, Програми інформатизації Дні-
провського району – 97,5 тис. грн.

З інформацією про стан підготовки житлово-кому-
нального господарства та закладів соціальної сфери 
району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 
року на сесії виступив начальник відділу містобуду-
вання, архітектури, житлово-комунального господар-
ства, будівництва та інфраструктури райдержадміні-
страції Олексій Невеселий:

– Підготовлено 47 об’єктів соціально-культурного 
призначення, а саме: 28 закладів освіти, 18 дошкільних 
закладів та лікувально-профілактичних закладів, на 
які підписані паспорти готовності. Підписано паспор-
ти готовності на 69 житлових будинків комунальної 
форми власності. У житловому фонді району  прове-
дено промивку 43 опалювальних систем. Підготовлено 
107 під’їздів, 37 горищ, 43 підвали. За рахунок місцево-
го бюджету заплановано ремонт житлового фонду на 
суму 15,7 млн грн, на 01.09.2016 виконано роботи  на 
суму 11,6 млн грн, що складає 75%: ремонт покрівель  
на суму –1,9 млн грн; утеплення фасадів, заміна вікон, 
дверей – 9,8 млн грн.

Спеціалізованими підприємствами відповідно до 
графіку проведено прочистку та перевірку вентиляці-

йних каналів в житлових будинках району. Підготов-
лено 26 котелень із 33, що складає 80 % та підписано 
паспорти готовності. 

Станом на 19.09.2016 року за кошти місцевих бюджетів 
виконано капітальний ремонт 57 тис. кв. м доріг на суму 
23 млн грн, поточний ремонт 14 тис. кв. м. доріг на суму 
6 млн грн,  що складає 86 % від запланованого. З облас-
ного бюджету на капітальний та поточний  ремонт доріг 
надано 20 млн грн. Підготовлена спецтехніка в кількості  
41 одиниці, з них: 3 – комунальна, 39 – райавтодорів. За-
готовлено 3 тис. тонни посипкового матеріалу.

По закладам освіти району: проведено гідрохіміч-
ну очистку систем 
опалення в 8-ми 
школах на загальну 
суму – 1,1 млн грн; 
виділені кошти на 
встановлення комер-
ційних вузлів обліку 
газу для 8-ми шкіл. 
Станом на сьогодні з 
21 котелень відділу 
освіти до опалюваль-
ного сезону готові 15, 
що становить 71,4%. 
Підготовчі роботи 
продовжуються.

У Комунальному закладі 
«Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» 

підготовка до опалювального періоду йде за встанов-
леним графіком. Газове опалення мають 6 медамбу-
латорій та 1 ФАП. У 6-ти котельнях виконано повірку 
сигналізаторів загазованості та газових лічильників. 
Також проведена перевірка димо-вентиляційних ка-
налів, ревізія запірної арматури, обстеження теплової 
ізоляції. Всі відповідальні за технічний стан та експлу-
атацію системи газопостачання пройшли навчання. У 
Миколаївській амбулаторії заплановано  переведення  
на альтернативний вид опалення. У Старокодацькій 
амбулаторії (електрична котельня) до зимового періоду 
проведено ремонт та утеплення даху, виділені кошти на 
поточний ремонт, у тому числі на утеплення стін. 

Підписаний акт готовності теплового господарства 
до роботи в опалювальний період 2016-2017 рр. Із 48 
установ культури опалюються 29, частково опалюють-
ся – 11, не опалюються – 8. 

На балансі відділу культури знаходиться лише 2 при-
міщення: районний Будинок культури та Районна дитя-
ча бібліотека, що у м. Підгородне. 

Приміщення сільських клубних установ, бібліотек та 
музеїв знаходяться на балансі місцевих рад.

Підсумовуючи, Олексій Вікторович зазначив:
– Основні заходи з підготовки житлово-комуналь-

ного господарства та об’єктів соціальної сфери району 
до роботи в осінньо-зимовому періоді виконані. Впев-
нений, що завдяки спільним зусиллям райдержад-
міністрації, районної ради, місцевих рад, керівників 
відділів та комунальних закладів соціальної сфери 
опалювальний сезон 2016-2017 років у районі буде 
розпочатий вчасно.

На сесії депутати затвердили мережу загальноос-
вітніх закладів району на 2016-2017 навчальний рік 
та заслухали інформацію про хід реалізації програми 
«Освіта Дніпровського району на 2013-2017 роки».

З даних питань доповідала начальник відділу освіти, 
молоді та спорту районної державної адміністрації Ла-
риса Сафронова. 

У зв’язку зі зміною назви району та деяких населених 
пунктів, внесено зміни та затверджено у новій редакції 
Статути загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів, 
комунальних підприємств та закладів району, внесено 
зміни до зображення великого герба району, до рішень 
районної ради VII скликання й до районних програм.

Прийнято рішення про трудові відносини з чотирма 
керівниками комунальних закладів – Арменом Над-
жаряном (КП «Промінь»), Володимиром Гряником 
(КП «Архітектурне бюро»), Едуардом Підлубним (КЗ 
«Ювілейний»), Ганною Гавриловою (КЗ «Дніпровська 
центральна районна бібліотека»).

Зареєстровано фракцію політичної партії «Укроп» в 
Дніпровській районній раді  в складі 6 депутатів, яку 
очолив Олександр Мельянков.

Депутати погодили проект Благодійного фонду «По-
магаєм» щодо реконструкції будівлі на території Цен-
тру первинної медико-санітарної допомоги, що у м. 
Підгородне та дали дозвіл на початок робіт.

З питань комунальної власності доповідав депута-
там Володимир Ткаченко, з питань розвитку місцевого 
самоврядування – Ігор Желяб’єв, з питань соціального 
напрямку – Роман Д’яченко, з питань агропромислово-
го розвитку – Едуард Підлубний.

З усіх питань, внесених в порядок денний сесії, при-
йняті відповідні рішення.

Лариса НЕВЕСЕЛА, начальник відділу організа-
ційно-кадрової роботи та діловодства виконавчого 

апарату районної ради.

СЕСІЯ

ПРАЦЮЄМО НА БЛАГО РАЙОНУ
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ПРИЗНАЧЕННЯ

В приміщенні райдержадміністрації спільно з відпові-
дальними працівниками органів реєстрації – виконавчих 
органів сільських, селищних та міської ради взяли участь 
в обласній відео-конференції – обговорення Порядку з 
оформлення матеріалів про адміністративні правопору-
шення та підключення до єдиного програмно-технічного 
комплексу облдержадміністрації «Регіональний віртуаль-
ний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропе-
тровської області».

ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЯ

ВПРОВАДЖУЄМО ЕЛЕКТРОННІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

Під головуванням голови райдержадміні-
страції Артьома Фісунова відбулось засідання 
робочої групи райдержадміністрації за участі 
керівників структурних підрозділів райдер-
жадміністрації, голів виконкомів місцевих 
рад та представників громадськості. На ви-
конання доручення виконуючого обов’язки 
голови облдержадміністрації Олега Кужмана 
від 18.08.2016 № 07-67/0/35-16 «Про визначен-
ня пріоритетів інвестиційних проектів у сфері 
житлово-комунального господарства та інф-
раструктури» на заході розглядалось визна-
чення пріоритетності інвестиційних проектів 
у сфері житлово-комунального господарства 
та інфраструктури, що претендують на фінан-
сування за рахунок бюджетних коштів на 2017 
рік по Дніпровському району з завершення 
об’єктів перехідного будівництва, газопостачання, будівництва локальних систем водопостачання, до яких 
недоцільне будівництво магістральних водоводів, капітальний ремонт житлового фонду (ліфти, покрівля), бу-
дівництва мереж зовнішнього освітлення, ремонт доріг комунальної власності.

На розгляд робочої групи були представлені інвестиційні проекти в сфері житлово-комунального 
господарства та інфраструктури від Чумаківської (сільський голова Валентина Стець), Любимівської 
(сільський голова Катерина Желяб’єва), Степової (сільський голова Юрій Світличний), Орджонікідзев-
ської (сільський голова Іван Тонконог), Олександрівської (сільський голова Павло Прокоф’єв), Горьків-
ської (сільський голова Леонід Баєв) сільських, Підгородненської міської (міський голова Галина Кузь-
менко), Обухівської селищної (селищний голова Василь Гезь) рад.                                                       (Вл.інф.)

І Н В Е С ТИЦ І ЙН І  ПР ОЕК ТИ  М ІСЦЕВИХ РАД

За І півріччя 2016 року до зведеного бюджету ра-
йону надійшло 193,5 млн грн доходів, що становить 
110,0 % до уточнених планових показників місцевих 
органів влади. Це на 67,5 млн грн більше в порівнян-
ні з відповідним періодом 2015 року.

Уточнений план по власних доходах загального 
фонду районом виконано на 172,5 %, до бюджету на-
дійшло 58,0 млн грн доходів, це на 8,1 млн грн або на 
12,3 % менше в порівнянні з 2015 роком.

Виконання планових показників власних доходів 
загального фонду крім Любимівського (90,4 %) за-
безпечено всіма бюджетами. 

Основними бюджетоутворюючими джерелами 
надходжень загального фонду району в звітному пе-
ріоді були: податок та збір на доходи фізичних осіб, 
акцизний податок з реалізації суб’єктами господа-
рювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, 
місцеві податки (з них податок на майно, плата за 
землю та єдиний податок).

За звітний період до бюджету району надійшло по-
датку на доходи фізичних осіб в обсязі 21,1 млн грн, 
що складає 186,8 % до уточнених планових показни-
ків звітного періоду, це на 45,5 млн грн або на 53,7 % 
менше в порівнянні з 2015 роком.

Уточнені планові показники по акцизному подат-
ку з реалізації суб’єктами господарювання роздріб-
ної торгівлі підакцизних товарів виконано на 168,9 
%, до місцевих бюджетів району надійшло податку в 
обсязі 8,7 млн грн. Разом з тим, план по акцизу не ви-
конали Миколаївська, Партизанська та Степова сіль-
ські ради, в результаті чого до зазначених бюджетів 
не надійшло 11,7 тис. грн.  

Уточнений план по податку на нерухоме майно ви-
конано на 257,5 %, при плані 0,5 млн грн, надійшло 
податку в обсязі 1,2 млн грн, що на 0,1 млн грн більше 
річного плану. В звітному періоді земельний податок 
та орендна плата з юридичних та фізичних осіб міс-
цевими радами виконано на 161,9 %, при уточненому 
плані 8,4 млн грн до місцевих бюджетів надійшло 
13,5 млн грн зазначених доходів, що на 5,7 млн грн 
більше проти відповідного періоду 2015 року. Плано-
ві показники виконано всіма місцевими радами. При 
уточненому плані 4,8 млн грн до місцевих бюджетів 
надійшло 9,8 млн грн єдиного податку, що становить 
204,2 % до планових показників звітного періоду та 
на 4,6 млн грн або на 89,2 % більше проти 2015 року. 
Планові показники виконали всі місцеві ради.

Відповідно до внесених до Бюджетного кодек-
су України змін до власних доходів спеціального 
фонду місцевих бюджетів надходили екологічний 
податок, кошти від відшкодування втрат сільсько-
господарського і лісогосподарського виробництва, 
кошти від пайової участі у розвитку інфраструкту-
ри населеного пункту, кошти від відчуження кому-
нального майна, власні надходження бюджетних 
установ. Планові показники власних доходів спе-
ціального фонду місцевих бюджетів за І півріччя 
2016 року виконано на 152,8 %, при плані 2,1 млн 
грн отримано 3,3 млн грн доходів, що на 1,1 млн грн 
більше в порівнянні з 2015 роком.

Станом на 01 липня 2016 року загальна сума по-
даткового боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів 
склала 14,0 млн грн, в тому числі до місцевих бю-
джетів району – 3,8 млн грн (або 27,2 % від загаль-
ної суми недоїмки). В порівнянні з початком року 
загальна сума податкового боргу зменшилася на 8,2 
млн грн, в тому числі до місцевих бюджетів району 
− на 2,0 млн грн. Найбільшу питому вагу в загаль-
ній сумі боргу до місцевих бюджетів складає борг по 
землі – 1,6 млн грн, по податку на доходи фізичних 
осіб – 1,3 млн грн, єдиному податку – 0,8 млн грн. У 
порівнянні з початком року борг по землі зменшився 
на 1,8 млн грн, борги по податку на доходи фізичних 
осіб та по єдиному податку збільшився на 0,1 млн 
грн та на 0,2 млн грн відповідно.

Станом на 01 липня 2016 року загальна сума пе-
реплат податків і зборів по Дніпровському району 
склала 26,2 млн грн, тому числі до місцевих бюдже-
тів району – 7,6 млн грн (або 29,0 % від загальної 
суми переплат). В порівнянні з початком року за-
гальна сума переплат податків і зборів збільшилася 
на 5,2 млн грн, в тому числі до місцевих бюджетів 
району − на 1,4 млн грн. Найбільшу питому вагу в 
загальній сумі переплат до місцевих бюджетів скла-
дає переплата по землі – 4,3 млн грн, по єдиному 
податку – 2,1 млн грн, по податку на доходи фізич-
них осіб – 0,5 млн грн. В порівнянні з початком року 
переплата по землі збільшилася на 1,2 млн грн, по 
єдиному податку − на 0,3 млн грн.

Районним бюджетом дохідна частина за І пів-
річчя 2016 року виконана на 103,3 %, в тому числі 
по власних доходах – на 179,4%, по міжбюджетних 
трансфертах – на 96,2%. Районним бюджетом отри-
мано власних доходів в загальному обсязі 22,6 млн 
грн, з яких податок на доходи фізичних осіб складає 
21,1 млн грн або 93,4 % від отриманих районним 
бюджетом доходів. При уточненому плані зведено-
го бюджету району 250,1 млн грн видатки склали 
181,2 млн грн, або 72,5 % від планових призначень. 
На соціально-захищені видатки бюджету направле-
но асигнувань в сумі 139,3 млн грн, або 76,9 % від 
загального обсягу видатків, в тому числі на заробіт-
ну плату з нарахуваннями – 67,1 млн грн, на медика-
менти – 2,3 млн грн, на харчування – 3,9 млн грн, на 
енергоносії – 9,7 млн грн, поточні трансферти насе-
ленню – 56,3 млн грн.

Потреба в коштах на заробітну плату з нараху-
ваннями, на медикаменти, харчування, енергоносії 
повністю забезпечена. На видатки галузей вироб-
ничої сфери та капітальні видатки всіма бюджета-
ми району направлено 21,1 млн грн  або 11,7 % від 
загального обсягу видатків. З них на житлово-кому-
нальне  господарство – 12,9 млн грн, в тому числі 
на благоустрій населених пунктів та ремонт доріг у 
них – 10,5 млн грн, на утримання та ремонт водо-
провідно-каналізаційного господарства територі-
альних громад району – 1,4 млн грн, капітальний 
ремонт житлового фонду – 0,5 млн грн; на охорону 
та раціональне використання земель, природних та 
водних ресурсів – 0,8 млн грн; на розробку схем та 

проектних рішень масового застосування – 0,2 млн 
грн, на придбання обладнання довгострокового ко-
ристування для бюджетних установ та капітальний 
ремонт  об’єктів соціально-культурної сфери – 5,0 
млн грн. Фінансування видатків проводилося з ура-
хуванням пропозицій, наданих головними розпоряд-
никами коштів, забезпечувалося першочергове та у 
повному обсязі фінансування соціально захищених 
видатків і, насамперед, заробітної плати та енергоно-
сіїв. Видаткова частина районного бюджету в І пів-
річчя 2016 року профінансована на суму 145,5 млн 
грн (загальний фонд – 139,9 млн грн, спеціальний 
фонд – 5,6 млн грн), що складає 80,6 % від зведеного 
бюджету району. Фактичні видатки по кодах еконо-
мічної класифікації в розрізі галузей проведено в ме-
жах уточнених планових показників. 

Аналіз стану заборгованостей зведеного бюджету 
району на кінець звітного періоду показує, що дебі-
торська заборгованість загального фонду в порівнян-
ні з початком року збільшилася на суму 73,3 тис. грн і 
станом на 01.07.2016 року складає 88,0 тис. грн. Креди-
торська заборгованість загального фонду (без враху-
вання видатків, що фінансуються за рахунок коштів 
з Державного бюджету та заробітної плати з нараху-
ваннями, термін сплати якої не наступив) на кінець 
звітного періоду збільшилася на 0,6 млн грн і склала 
1,8 млн грн, у тому числі по установах освіти – 1,7 млн 
грн, по медичних закладах – 0,1 млн грн. Дебіторська 
заборгованість спеціального фонду на початок та на 
кінець звітного періоду відсутня. Кредиторська за-
боргованість спеціального фонду на кінець звітного 
періоду як і на початок року складає 25,6 тис. грн.

Районним бюджетом отримано з державного бю-
джету субвенції на загальну суму 114,6 млн грн, у 
тому числі: на виплату допомоги сім’ям із дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам із дитинства, ді-
тям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям 
та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу в сумі 39,6 млн грн; на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на оп-
лату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання та водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових те-
риторій), вивезення побутового сміття та рідких нечи-
стот в сумі 16,1 млн грн; на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та рідко-
го пічного побутового палива та скрапленого газу в 
сумі 0,2 млн грн; на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, грошового забезпечення бать-
кам-вихователям і прийомним батькам за надання со-
ціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною» в сумі 0,9 млн грн; освітню субвенцію в 
сумі 33,3 млн грн; медичну субвенцію 24,5 млн грн.

Станом на 01.07.2016 року всіма бюджетами ра-
йону накопичено залишків коштів на загальну 
суму 99,3 млн грн.

Наталія ЛЕВЧУК, начальник фінансового 
управління РДА.

Тимчасово виконуючим обов’язки начальника районного відділення національ-
ної поліції призначений Олександр Юрійович Кудрявцев. 

Народився в 1974 році в м. Дніпрі. Має 2 вищі освіти: в 1996 році закінчив Український державний 
хіміко-технологічний університет, а в 2009 році – Дніпропетровський національний університет 
ім. О. Гончара за спеціальністю правознавство. Загальний стаж роботи – 23 роки, стаж державної 
служби – 18 років 3 місяці. З 1998 по 2010 рік працював на різних посадах від оперуповноваженого 
до заступника начальника Амур-Нижньодніпровського районного відділу Головного управління 
МВС України в Дніпропетровській області. З 2010 по 2013 рік працював начальником Бабушкін-
ського районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС в Дніпропетровській 
області. З 2013 по 2015 рік – начальник Красногвардійського районного відділу Дніпропетровсько-
го міського управління ГУМВС в Дніпропетровській області. У 2015 році працював заступником 
начальника Дніпропетровського міського управління ГУМВС в Дніпропетровській області. З ли-
стопада 2015 по вересень 2016 року – перший заступник начальника Дніпропетровського відділу 
поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У вересні цього року Олександр Юрійович призначений тимчасово виконуючим обов’язки на-
чальника Дніпровського районного відділення поліції.

На посаду начальника Дніпровського район-
ного сектору Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетров-
ській області призначений Сергій Васильович Бедрань. 

Народився в 1980 році в селищі Кудашівка Криничанського 
району нашої області. У 2002 році закінчив Черкаський інсти-
тут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля за спеціальністю 
«Пожежна безпека». Загальний стаж роботи – 19 років. З 2002 
по 2010 рік працював на різних посадах у пожежній частині 
м. Дніпра. З 2010 по 2014 рік – працював начальником Кри-
ничанського районного відділу Головного управління ДСНС. 
З 2014 по 2016 рік – працював головним інспектором Соло-
нянського районного сектору ДСНС. З березня по вересень 
2016 року – працював начальником Васильківського районно-
го сектору ДСНС. І на сьогоднішній день Сергій Васильович 
очолює сектор ДСНС у нашому районі. 

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ РАЙОНУ І РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ
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ОДА КНИЖЦІ

В читальній залі обласної бібліотеки для молоді ім. 
М. Свєтлова відбувся обласний тур Всеукраїнського 
літературно-мистецького конкурсу «Щоб далі йти до-
рогою одною», присвяченого видатній поетесі Олені 
Телізі. Щорічно він проводиться з метою популяриза-
ції її творчості серед молоді та широкої громадськос-
ті, національно-патріотичного виховання молоді за-
собами українського поетичного слова та музики. 

Загальне керівництво з підготовки та проведення 
Конкурсу здійснили Дніпропетровська обласна органі-
зація Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени 
Теліги, Дніпропетровська обласна організація Всеу-
країнського об’єднання ветеранів та Дніпропетровська 
обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова. Також 
захід здійснено за підтримки Управління культури, 

національностей і релігій, управління Обласної 
організації НСПУ та обласної організації Спіл-
ки театральних діячів Украіни. В журі входили 
керівник жіночого товариства Тетяна Хуторна, 
директор бібліотеки Ольга Матюхіна, професор 
філології Анатолій Поповський, письменниця 
Леся Степовичка та інші.

Юнацький абонемент відділу обслуговування 
ДЦРБ цього року представив літературно-музич-
ну композицію «Мій день єдиний! Неповторне 
свято!». Сценарій написала бібліотекар Лариса 
Омельченко, а виконали композицію молоді жите-
лі Підгородного – студентка ДНУ ім. Олеся Гонча-
ра Наталія Коваль та в недалекому минулому ви-

пускник НГУ Андрій 
Цюп’як. Вони розпові-
ли про історію кохан-
ня Олени Шовгенової 

та Михайла Теліги, про яскраве дійство – їхнє незабутнє 
весілля, що відбулося 1 серпня 1926 року в Чехії, в місті 
Подєбради… Присутні почули декламування віршів Оле-
ни Теліги «Неповторне свято», «Козачок» і «Танго».  

Підгородяни приїхали зі своїм антуражем, який 
допомагав розкрити ідею виступу. Так, було нама-
льовано саморобне «Запрошення на весілля», яке 
нібито розсилали своїм гостям батьки нареченої. А 
текст запрошення був реальний – саме той, який збе-
рігся на старій листівці у весільної дружки Галини 
Лащенко: «Юлія Степанівна та Іван Опанасович Шо-
вгеніви, сповіщаючи про шлюб своєї доньки Олени 
з Михайлом Телігою, просять вас вшанувати своєю 
присутністю вінчання в євангельській церкві 1 серп-
ня о 7 вечора та весільний чай, що має бути того ж 

дня після вінчання в готелі «Централь».
Наталка Коваль обіграла сцену листування двох 

закоханих так: брала до рук заготований портрет Ми-
хайла Теліги, й увійшовши в роль Олени, читала листа 
напам’ять: «Михайлику, єдиний, зустріч моя найсвіт-
ліша! Яке ж щастя, я зустрінулася з Вами. Тепер, що зі 
мною не буде, я завжди буду знати, що є на світі люди 
такі, як Ви. Не пошлі, не порожні – милі, милі…»

Дехто з присутніх із подивом відмітив, що Андрій 
Цюп’як, який розповідав про Михайла Телігу, зовні 
на нього добре схожий! 

…На сімейному шляху Олени та Михайла були й 
романтичні моменти, були й життєві випробування. 
Цій маленькій родині судилося прожити 16 спільних 
років. Вони завжди були разом – у радості й у горі. 
Разом постали і перед лицем смерті. У 1942 році на-
цисти, вдершись до київського будинку Спілки пись-
менників, запропонували тим, хто не є членом Спіл-
ки, вийти та залишитися живими. Дехто так і зробив. 
А Михайло Теліга, хоч і не був письменником, і не 
належав до Спілки, все ж не вийшов із приміщен-
ня, залишившись поруч зі своєю дружиною. Разом і 
пішли у вічність: були розстріляні в Бабиному яру… 

Літературно-музична композиція «Мій день єди-
ний! Неповторне свято!» завершилася відео-кліпом 
на пісню «Останнє танго», присвячену Олені Телізі, 
у виконанні дуету «Музичний простір». А наш моло-
діжний дует із Підгородного отримав від організаторів 
грамоту-подяку. А вельмишановному журі велика подя-
ка від юнацького абонементу бібліотеки. Адже цього дня 
до бібліотечного фонду була подарована книга Лідії Орел 
«Українська родина. Обряди і традиції».

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО.

І ЙШЛИ ВОНИ ДОРО
ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

ГОЮ ОДНОЮ…

Мені згадуються ті часи, часи далекої моєї молодості, коли хороша художня чи га-
лузева книжка вважалася вишуканим подарунком. Коли тебе запросили в гості чи 
на якусь знаменну дату, а ти не знаєш, що подарувати герою події – сміливо вирушай 
до книжкової крамниці та купуй цікаву книжку. Це був престижний подарунок, по-
казник гарного смаку. Адже не так і про-
сто було придбати хорошу книгу. Бувало, 
й у черзі треба вистояти або заздалегідь 
зробити в крамниці замовлення. Багато сімей, навіть у селі, мали пре-
красні домашні книгозбірні. Читали всі – й діти, й молодь, і дорослі, 
й люди поважного віку. Але це спогади й вони залишилися в мину-
лому… Cьогодні, в час нестримного розвитку сучасних технологій, 
електронних розрахунків, комп’ютеризації всіх сфер життя, людські 
орієнтири дещо змістилися. Вже немодно читати книги в цупких палі-
турках, ділитися враженнями від прочитаного, обговорювати класиків 
літературного мистецтва. Зараз більш актуальними є теми розширен-
ня різноманітних гаджетів – електронних книг, планшетів, телефонів, 
смартфонів та інших новинок світу електронної техніки. Та попри 
це, гадаю, не переведуться любителі почитати на ніч та обговорити з 
друзями-однодумцями зранку чергову захопливу книгу. Адже це заняття розширює 
кругозір, слугує осередком мудрих порад та джерелом релаксації в наш непростий, 
напружений час. Попри бурхливий розвиток цифрових та електронних технологій 
різноманітність книг на прилавках сьогодні просто вражає. Навіть найвибагливіший 
читач може знайти собі щось до вподоби. Публіцистична чи наукова тематика, детек-
тиви та любовна лірика, літописи чи фантастика – все це лише невеликий перелік для 
вибору читачів. Та, на жаль, зараз важко знайти людину, особливо молодого віку, яка 
любить читати… Як на мене, то вся література ділиться на шкільну та таку, що «до 
душі». Шкільна література – це, безперечно, потрібно й добре, але, як правило, те, 
що потрібно по програмі, не завжди подобається читати… А от наскільки приємніше 
вибрати з книжкової полиці невідомий досі томик і поринути в інший ілюзорний світ 
фантастики, детективу чи лірики. Людям треба читати книжки! Адже книжка – це не 
архаїчна річ, а джерело знань, яке буде актуальним завжди. Навіть зараз, коли Інтер-
нет є вдома в кожного, а дієслово «погуглити» стало неймовірно популярною відпо-

віддю на всі запитання, книжка залишається тим ключем, який відкриває нам щоразу 
інший світ. Ніколи не знаєш, які дивокраї очікують тебе на слідуючій сторінці. Жоден 
фільм не здатен замінити тих емоцій, які читач переживає разом із героями книги. 
Книжки дають нам могутній поштовх для розвитку, адже, чим більше людина читає, 

тим освіченішою вона стає.
Я вважаю, що одним із першочергових 

завдань сільської бібліотеки є розвиток у 
своїх користувачів, особливо дітей та молоді, вміння дискутувати 
на різні теми, мати власну точку зору та ознайомлення їх із україн-
ською та світовою скарбницею літератури, прищепити їм любов і 
потребу до читання книжок. Звичайно, сьогоднішні економічні про-
блеми суспільства важким тягарем відбиваються на кожному з нас. 
Бібліотечне життя не є виключенням, і сьогоднішні негаразди не 
кращим чином сприяють якісній і повноцінній роботі сільської бі-
бліотеки. Вже не один рік дуже гостро в нашому селі стоїть проблема 
капітального ремонту сільського будинку культури, де й знаходиться 
приміщення бібліотеки. Балівська сільська рада, на чолі з сільським 
головою Валерієм Рижаком, використовує всі можливості для пози-

тивного вирішення цього питання. Та не дивлячись ні на які обставини, бібліотека 
працює з громадою, з користувачами різних категорій, із людьми різних запитів та 
уподобань. Здавалося б сьогодні важко сільській бібліотеці конкурувати з сучасни-
ми комп’ютерними технологіями, та з досвіду роботи можу з певністю сказати, що 
люди втомилися від електронного засилля, їм хочеться теплого доброго слова. Адже 
немає нічого ціннішого від живого спілкування. Ніякий супер монітор не замінить 
нам живих очей, живого слова. Ось так і виживаємо разом із громадою. Активні 
та небайдужі читачі поповнюють бібліотечний фонд подарованою літературою та 
періодикою. Маю велику надію, що незабаром становище в країні стабілізується й 
питанням номер один для держави стане питання відродження культури та бібліо-
течної справи, особливо на селі. А ми, бібліотекарі, прикладемо всі зусилля, щоб не 
втратити «читаюче» покоління, і щоб, при нагоді, можна було б почути серед молоді 
пораду: «Подаруй книгу – невичерпне джерело знань».

Любов ШИРШОВА, завідуюча бібліотеки с. Балівки. 

НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ

ЖИТТЯ Й ТВОРЧІСТЬ 

ПАМ’ЯТІ ІВАНА ФРАНКА
(27 серпня 1856 р. – 28 травня 1916 р.)

27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі на Львівщині 
народився Іван Якович Франко – видатний україн-
ський письменник, поет, драматург, публіцист, вида-
вець, філософ, соціолог, політолог, історик, економіст, 
громадський і політичний діяч. Знакова постать укра-
їнської та світової культури. Справжній титан праці, 
який жив і творив в ім’я свого бездержавного – тоді 
– народу. Щиро вірив у неминучість національного 
відродження, в те, що українці будуть господарями у 
«своїй хаті» і на «своїм полі», «у народів вільних колі».

У батьківській кузні пройшов народну школу, від 
матері успадкував душевність і теплоту, любов до 
народної пісні. Самотужки здобував освіту, бо в 9 
років втратив батька, в 16 – матір. Уже в гімназії ви-
ділявся феноменальною пам’яттю.

У 1875-му став студентом філософського факультету Львівського університе-
ту. Долучався до організації студентських гуртків, співпрацював із часописами, 
зокрема, «Друг», де від 1874 року почав друкувати вірші, оповідання, переклади. 
Навчання було перерване арештом у 1877 році за обвинуваченням у приналеж-
ності до таємної соціалістичної організації. 

Друкована спадщина налічує 50 томів. І це лише третина написаного. Його 
доробок українською, німецькою, польською, російською, болгарською мовами, 
за приблизними оцінками, кілька тисяч творів. У ліричному доробку Франка – 
вірші особистого (збірки «З вершин і низин» (1887), «Зів’яле листя» (1896), «Мій 
Ізмарагд» (1898), «Із днів журби» (1900)) та суспільно-політичного звучання 
(«Каменярі» (1878), «Вічний революціонер» (1880), «Не пора, не пора...» (1880)). 
Однак з найбільшою силою поетичний талант розкрився у великих поемах, та-
ких як «Панські жарти» (1887), «Смерть Каїна» (1889), «Іван Вишенський» (1900) 
та інших. Вершиною поетичної творчості стала поема «Мойсей» (1905).

У 1915 році було розпочато процес висунення Франка на здобуття Нобелів-
ської премії в галузі літератури. Проте до участі в конкурсі він не дожив.

Письменницьку діяльність поєднував із науковою. Українські та зарубіжні ча-
сописи рясніли численними статтями, оглядами, нарисами з фольклористики, 
етнології, історії, філософії, літературної критики, соціології, економіки. У 1893-
му захистив у Відні докторську дисертацію з філософії.

Вагомою була громадсько-політична діяльність Івана Франка. Студентом за-
хоплювався ідеями соціалізму. Однак не відкидав парламентаризм (представ-

ницьку демократію). Співзасновник Русько-української радикальної партії (1890), її 
перший голова (до 1898-го) та ідеолог. Партійна програма-мінімум ставила за мету 
створення Галицької автономної області, програма-максимум – соборну Україну, яка 
б об’єднала всіх українців. Пізніше долучився до заснування Національно-демокра-
тичної партії (1899). 

В останні роки багато хворів. Однак, відчуваючи обмеженість відведеного до-
лею часу, працював ще інтенсивніше. Ще за життя здобув титули «галицького 
Шевченка», «великого Каменяра» та «українського Мойсея».

15 фактів про Івана Франка, які варто знати. 1. Відзначався колосальною 
працездатністю. За 40 років активного творчого життя кожних два дні виходив 
новий твір письменника. Щороку видавав по 5–6 книжок. 2. Став першим про-
фесійним українським письменником, який заробляв на життя літературною 
працею. 3. У гімназії сидів на останній парті, але міг майже дослівно переказати 
розповіді вчителів на заняттях. 4. У гімназійні роки, залишившись без батьків, 
заробляв на життя репетиторством. Із тих коштів зібрав величезну на той час бі-
бліотеку – понад 500 томів. 5. Чотири рази його ув’язнювала австрійська влада (в 
1877, 1880, 1889 і 1892 рр). 6. Володів 14 мовами. Поет, прозаїк, фольклорист, пе-
рекладач, публіцист, філософ, економіст, політик, громадський діяч. Сучасники 
називали його «академією в одній особі». 7. Писав твори не лише українською, а 
й польською, німецькою, іншими мовами. Перекладав на українську в тому числі 
з давньої вавилонської, давньоіндійської, давньоарабської, давньогрецької, схід-
них. 8. Співзасновник першої української політичної партії – Русько-Українська 
радикальна партія – та перший її голова, автор програми. 9. Закликав населен-
ня Галичини називати себе українцями, а не русинами. «Ми мусимо навчитися 
чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими, а українцями без 
офіціяльних кордонів…», – писав він у листі до молоді в 1905-му. 10. Одним із 
перших спрогнозував крах ідеології марксизму, а соціалістичну державу назвав 
тюрмою. 11. Радянський режим називав його атеїстом. А він залишався глибоко 
віруючою людиною. Виріс у побожній родині, досліджував Святе Письмо, то-
варишував із галицькими священиками, мав приязні стосунки з митрополитом 
Андреєм Шептицьким. 12. Його переклад біблійної «Книги Буття» досі залиша-
ється найбільш точним перекладом цієї частини Біблії українською мовою. 13. 
Ледь не запізнився на власне весілля з Ольгою Хоружинською. У кабінеті батька 
нареченої знайшов стару книжку й переписував із неї рідкісного вірша. 14. Ос-
танні сім років писав лівою рукою, бо права була паралізована. 15. Помер Іван 
Франко 28 травня 1916-го на чужих руках – сини були у війську, дочка в Києві, 
дружина в лікарні. Через бідність і нестачу грошей ховали в чужій вишиваній 
сорочці, в «позиченій» ямі на шість домовин. В окремій могилі перепоховали 
Івана Франка через 10 років. 

Український інститут національної пам’яті. 
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Гороскоп
на тиждень

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

ратів та інвентаря для бджо-
лярства. 

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

Господарочка

СМАЧНОГО!

ОДПІ ПОВІДОМЛЯЄ

ОВНИ. Постарайтеся завершити розпочаті й за-
недбані важливі справи. Настрій буде залежати від 
успіхів у діловому житті та повсякденного спілку-
вання з близькими людьми. 

ТІЛЬЦІ. Час створювати своє майбутнє й реалізувати 
сміливі ідеї, які принесунь непогані прибутки. Відстою-
ючи свою точку зору, прислухайтеся до співрозмовника, 
почерпніть щось нове, незвичайне.

БЛИЗНЮКИ. Цього тижня бу-
дете багато спілкуватися та знайо-
митися з новими людьми. Поста-
райтеся справити на них приємне 
враження. Посміхайтеся й шукай-
те в усьому користь і позитив. 

РАКИ. Ваша поведінка може ви-
кликати в оточенні неоднозначні 
оцінки. Поставтеся до цього спо-
кійно. Однак зважайте й на чужу 
думку. У вихідні не метушіться да-
ремно, зосередьтесь на головному.

ЛЕВИ. На вас чекають нові зна-
йомства та несподівані зустрічі. 
Будьте готові швидко зібратися та 
вирушити в поїздку. У діловій сфері буде багато папе-
рової роботи. Уникайте голосних скандалів у вихідні. 

ДІВИ. На цьому тижні вашими вірними супутни-
ками стануть чарівність і привабливість. За допомо-
гою своїх професійних якостей ви легко вирішите 
будь-які виникаючі важливі питання. Виявлять-
ся вдалими ваші починання в області мистецтва й 

творчості, особистому житті.  
 ТЕРЕЗИ. Щоб домогтися успіху, треба буде 

більше постаратися. Не розпорошуйте час і сили, 
спрямуйте свою енергію в потрібне русло. Тоді ви-
рішаться проблеми, які вас давно турбували.

СКОРПІОНИ. Досить комфортний період. Вас 
підтримають друзі, однодумці та близькі люди. Же-

ніть геть від себе похмурі думки. 
Настройтеся позитивно, й одразу 
відбудеться щось приємне.

СТРІЛЬЦІ. Можуть з’явитися 
нові цікаві ідеї, які захоплять вас. 
Маєте шанс постаратися й показа-
ти все, на що ви здатні. Начальство 
це гідно оцінить, що позначиться 
на заробітках та особистому житті.

КОЗЕРОГИ. Якщо шукаєте нову 
роботу, то ваші старання можуть 
увінчатися успіхом. Однак поки не 
варто про це розповідати. У вихід-
ні приділіть увагу дітям і не будьте 
прискіпливі до близьких людей. 

ВОДОЛІЇ. Необдумані вчинки 
під впливом настрою можуть завадити домогтися 
потрібного результату. Постарайтеся менше обіцяти 
й забувати, не запізнюйтесь і не вірте пліткам.

РИБИ. Постарайтеся мати свою думку з важли-
вих життєвих питань. Дехто матиме на вас великий 
вплив, а це не дуже добре. У вихідні добирайте сло-
ва й тримайте себе в руках, а голову на плечах.

Наш індекс: 61707
ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ НА 2016 РІК

Вартість: на 3 місяці – 30,51 грн, 
на 1 місяць – 10,17 грн. Без поштових послуг.

ЗАПЕЧЕНІ МАКАРОНИ З СИРОМ
Інгредієнти: 200 г макаронів-ріжків, 1/2 склянки 

молока, 1/2 ч. л. гірчиці в порошку, 3/4 ч. л. солі, кра-
пля червоного гострого соусу (за бажанням), 1/2 ст. 
л. вершкового масла, 1/2 склянки тертого сиру, 1/2 
склянки панірувальних сухарів, 2 ст. л. вершкового 
масла (розтопіть), 1/2 ч. л. паприки.

Приготування: розігрійте духовку до 180 С. 
Змастіть маслом форму для випічки місткістю 2 л. 
Доведіть велику каструлю, наповнену злегка підсоле-
ною водою до кипіння. Додайте макарони й варіть до 
готовності, злийте воду. Нагрійте молоко в невеликій 
каструлі. Додайте гірчицю, сіль і гострий соус. Від-
кладіть. Додайте 1,5 ст. л. масла та частину натертого 
сиру в відкинуті макарони. Вилийте гаряче молоко 
поверх сиру та макаронів. Перекладіть у підготовлену 
форму для випічки. Посипте зверху рештою сиру. Змі-
шайте панірувальні сухарі з розтопленим вершковим 
маслом і викладіть поверх макаронів. Посипте папри-
кою та випікайте в попередньо розігрітій духовці 30 
хв., а потім поставте під гриль духовки на 1-2 хв., щоб 
вийшла гарна сирна скоринка. 

ГРИБНА ЮШКА
Інгредієнти: гриби білі сушені – 20 г (або будь-які 

інші їстівні гриби), морква – 150 г (1-2 шт), цибуля – 
150 г (1-2 шт), борошно пшеничне вищого ґатунку – 50 
г (2 ст. л.), масло – 25 г, сметана 20% – 150 г, вода – 2 
л, сіль – 10 г (1 ч. л.), перець чорний мелений –1 г (до 
смаку), мускатний горіх – 2 г (1/4 ч. л.), лавровий лис-
ток – 1 г (2-3 шт), грибна юшка – суп із грибів.

Приготування: гриби на суп залийте 2 л холодної 
води й залиште на 4 год. (як і для підливи з грибів). 
Потім відваріть у тій самій воді разом із надсіченою 
начетверо цибулиною до готовності (грибна юшка 
має варитись ще приблизно 1 год.). За той час моркву 
на суп із грибів потріть на грубій тертці просто в ка-
струлю, в якій буде готуватися грибна юшка (не ту, в 
якій відварювали гриби, а іншу каструлю, місткістю 
3-4 л). Грибна юшка готується на основі: моркву на 
суп із грибів посипте борошном і смажте, помішу-
ючи, 5 хв. Додайте сметану й тушкуйте основу для 
грибної юшки ще 10 хв. Вийміть зварені гриби, гриб-
ний відвар процідіть. Гриби з відваром додайте до 
моркви, приправте спеціями й доведіть до кипіння. 
Грибну юшку подавайте самостійно, або з макарона-
ми чи галушками.

Компанія «Укртехбуд» 
продає автомобіль Саньон 
Кайрон, 2012 р. в., після ава-
рії, ціна 85 000 грн. Довідки 
за тел. (050) 362-91-40.

Запитати — со-ромно на хвилину, а не знати — сором на все життя.
Хто сильно ба-жає піднятися наверх, той при-думає сходи.
Ніхто не спо-тикається, ле-жачи в ліжку.

Н О В А  С И С Т ЕМА  О Б С Л У Г О В У В А Н Н Я  Г Р ОМАДЯН
Нова система обслуговування громадян та оброб-

ка пенсійної документації на базі централізованих 
інформаційних технологій впроваджується для по-
ліпшення якості обслуговування. А саме – відмова 
від паперового документообігу при формування 
пенсійної справи, дистанційне обслуговування гро-
мадян, мінімізація людського фактору.

Документи на призначення чи перерахунок пен-
сій приймаються в залі обслуговування громадян 
фронт-офісі, спеціаліст фронт-офісу приймає доку-
менти та починає створювати електронну пенсійну 
справу, формує заяву та сканує документи, надані 
відвідувачем. Відвідувач лише підписує роздруко-
вану заяву та отримує розписку повідомлення про 
прийняття документів. На цьому прийом громадя-
нина спеціалістом завершується, а пенсійну справу 
передають до бек-офісу для завершення процесу її 
формування. Подальша обробка документів здійс-
нюється іншим підрозділом бек-офіс, спеціалісти 
якого безпосередньо не контактують із громадяна-
ми. Це уникає можливості впливу на призначення 
пенсій. Спеціаліст бек-офісу розпочинає процес 
призначення пенсії. При цьому дані про стаж та за-
робіток із системи персоніфікованого обліку заван-
тажується автоматично. Дані про стаж за періоди 
роботи до впровадження системи персоніфікова-
ного обліку спеціаліст вносить вручну на підста-
ві даних трудової книжки. Після введення всієї 

інформації система автоматично обраховує різні 
варіанти розрахунку пенсій для того, щоб вибрати 
оптимальний варіант.

З 1 липня поточного року в управлінні запровадже-
на централізована система призначення та виплати 
пенсій на базі електронної пенсійної справи. Завершу-
ється також масштабна інвентаризація інформаційних 
стендів управління (суцільна звірка усіх даних пенсій-
них справ про стаж та заробіток з реальними даними, 
що зберігаються у системі персоніфікованого обліку).

По завершенню впровадження нової системи 
можна буде одержувати послуги незалежно від 
місця проживання та дистанційно. Вже сьогодні 
електронні послуги в управління надаються через 
веб-портал Пенсійного фонду України, за допомо-
гою якого кожна людина за власним, наданим їй 
при реєстрації паролем має доступ про інформацію 
про себе в єдиному державному реєстрі застрахова-
них осіб, а також може дистанційно подавати заяви, 
скарги, пропозиції, запити для підготовки докумен-
тів у паперовому вигляді.

Нова система єдина для всіх управлінь Пенсійно-
го фонду України, захищена сучасними стандарта-
ми, що унеможливлює втрату персональних даних 
та витік інформації.

Відділ організаційно-інформаційної роботи 
управління.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Управління Пенсійного фонду України в Дні-
пропетровському районі Дніпропетровської об-
ласті повідомляє, що 30 вересня 2016 з 10 до 11 
години буде проведена «гаряча» телефонна лінія за 
участю керівництва управління.

З питань пенсійного забезпечення звертатися за 
телефоном 27-70-00. 

З інших питань діяльності управління звертатися 
за телефоном 27-80-40.

13 вересня виповнилось 2 роки, як 
трагічно загинув у зоні АТО військо-
вослужбовець Збройних сил України 
Олексій Драган. Рідні та близькі й досі 
не можуть змиритись із непоправною 
втратою. Зі сльозами на очах вони 
схиляють голови над його могилою: 
«Минають дні тяжкої скорботи й пе-
чалі. Пам’ять про тебе завжди зали-
шиться в наших серцях. Дивлячись 
на нашу онучку Софійку, помічаємо 
як вона все більше й більше схожа на 
свого тата: вираз обличчя, міміка, же-
сти, очі. Серце стискається від болю, 
розривається душа. Суворий розпис 
долі не дав їм бути разом. Залишились 
тільки спогади, мрії, безглузді спо-
дівання». Сумуючі батьки Любов 
Анатоліївна та Анатолій Іванович. 
Гойдає вітер очерет, 
Дніпро здіймає хвилі. 
Коли б ми знали наперед, 
Що будеш ти в могилі. 
Облишиш тут ти нас одних
В самотності жорстокій, 
Дорогу міряти земну
Сльозами крок за кроком. 
О, як берегли б той час 
І кожну ту хвилину, 
Коли життя єднало нас 
В одну сім’ю-родину… 
Спочивай у спокої. 

Юлія ДРАГАН, дружина.

ЯК ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ ВАРТІСТЬ МАЙНА, 
ОТРИМАНОГО ВНАСЛІДОК ПОДІЛУ СПІЛЬ-
НОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
Відповідно до підпункту 

165.1.13 пункту 165.1 статті По-
даткового кодексу України від 
02.12.2010 №2755-VI із змінами та 
доповненнями до загального мі-
сячного (річного) оподатковува-
ного доходу платника податку не 
включаються кошти або вартість 
майна (нематеріальних активів), 
які надходять платнику податку 
за рішенням суду в результаті по-
ділу спільної сумісної власності 
подружжя у зв’язку з розірван-
ням шлюбу чи визнанням його 
недійсним або за добровільним 
рішенням сторін з урахуванням 
норм Сімейного кодексу України.

Відповідне питання – відповідь 
розміщене у підкатегорії 103.04 
Бази знань, що знаходиться на 
сервісі «Загальнодоступний ін-
формаційно-довідковий ресурс» 
офіційного веб-порталу ДФС 
України за посиланням http://zir.
sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАН-
НЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

ПОСЛАНИЕ ДОЧЕРИ
ПОГИБШЕМУ ОТЦУ

Мой родной любимый папа, 
Тебя вовек я не забуду! 
Помню папа смех твой звонкий, 
Шутки разные твои. 
Я с тобою шла по жизни 
Крепко за руку держась 
И боясь чтоб не упасть. 
С мамой мы ночами плачем, 
Вспоминаем о тебе, 
Фотографии не прячем 
И портрет твой на столе. 
Знай, папочка, что я тебя любила, 
Люблю и буду жить любовью к тебе. 

Софійка ДРАГАН, м. Підгородне. 

Г ЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!
З 1 жовтня 2016 року Центральна районна біблі-

отека працює з 9.00 – 19.00 год. – щоденно, з 9.00 
– 17.00 год. – субота. Вихідний день – неділя. Ос-
танній день місяця – санітарний.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з намірами забу-
дови території в приміщенні Новоолександрівської 
сільської ради за адресою: с. Новоолександрівка, вул. 
Сурська, 74 оприлюднено проект «Детальний план ча-
стини території кварталу с. Новоолександрівка по вул. 
Молодіжна щодо розміщення житлової забудови».

ДПТ розроблений на підставі рішення сесії Новоо-
лександрівської сільської  ради   VII /ХII  № 998 від 08 
вересня 2016 р. Головною метою проекту є: уточнення 
у більш крупному масштабі положень генерального 
плану населеного пункту, визначення планувальної 
структури і функціонального призначення терито-
рії, параметрів забудови та ландшафтної організації 
житлової зони, із дотриманням вимог містобудівного, 
санітарного, екологічного, природоохоронного, проти-
пожежного та іншого законодавства, згідно інтересів 
територіальної громади заходів щодо реалізації місто-
будівної політики розвитку території сільської ради. 

Основні положення та ДПТ представлені для оз-
найомлення в прийомні дні: понеділок, п’ятниця (з 
8-00 до 12-00 та з 13-00 до 16-00)  з  23.09.2016 р. по 
24.10.2016 р., пропозиції та зауваження надаються в 
письмовій формі на адресу сільської ради: с. Новоо-
лександрівка, вул. Сурська, 74, до 24.10.2016 р., тел. 
для довідок (056)712-33-86.
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Д н і п р оп е т р ов с ь к и й  Р Е М 

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ

Центральною районною біблі-
отекою була оформлена виставка 
дитячих малюнків «Незалежність 
очима дітей» до відзначення 25-річ-
чя Незалежності України. Пройшов 
флешмоб «Славетні українці» для 
всіх категорій користувачів та жи-
телів смт Слобожанське. Бібліоте-
карі для зацікавлених надавали ін-
формацію про видатних діячів мис-
тецтва, науки, політики й військової 
справи, про людей, чиє життя й 
справи не можуть бути оцінені од-
нозначно, та кожний залишив свій 
вічний слід в історії України. 

В читальному залі для всіх ка-
тегорій користувачів була проведена експрес інформація «Незалежність: історія та 
сьогодення» та представлена для перегляду книжково-ілюстративна виставка «Моя 
Батьківщина – незалежна держава».

У приміщенні районного будинку культури до відзначення загальнонаціонально-
го свята працівники бібліотеки представили для перегляду книжково-ілюстратив-
ну виставку «Моя Батьківщина – незалежна держава» та виставку дитячих малюн-
ків «Незалежна Україна – очима дітей».

Галина ГАВРИЛОВА, директор ЦРБ.

Цими сонячними погожими днями свій знамен-
ний ювілей зустрічає прекрасна жінка та творча 

особистість Алла САФРОНОВА
Шановна Алло Василівно!

Прийміть букет щирих вітань із нагоди Вашого 
славного ювілейного Дня народження! Знаємо Вас, 
як талановитого керівника й чудового організато-
ра, хорошу й порядну людину з відкритим серцем, 
надзвичайно люблячу матусю. Бажаємо, щоб Ваше 
життя було світлим і радісним, а дружні привітання 
додали життєвої наснаги в скарбничку Вашої душі. 

Кружляє листя у танку осіннім,
Дерева, наче в полум’ї, горять.
А ми бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весен зорепад,
Щоб Ваша молода душа завжди співала,
А для печалі місця не було.
Щоб жодная сумнинка в серце не закралась,
Буяло у душі тепло й добро!
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене завжди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із трави й води.

З любов’ю Ваші щирі друзі.

МИ – УКРАЇНЦІ

У зв’язку з плановими ре-
монтними роботами відбу-
дуться перебої електропоста-

чання в вересні місяці в період з 8-00 до 18-00 години в наступ-
них населених пунктах Дніпровського району : 

Л-40 м. Дніпро, склади, фермерське господарство, садові товари-
ства − 27.09.16 р.

Л-38 смт Обухівка, вул. Леніна, Сонячна, Тиха, Полтавська, Москов-
ська, Висока, Байдукова, Пісчана − 28.09.16 р.

Л-123 с. Новоолександрівка, вул. Молодіжна, Профсоюзна, Паркова, Бе-

рези, Сурська, Балкова, пр-к Перемоги, вул. Шевченка, Українська, Центральна, пр-
к. Тихий, Паркова, Польова, Балкова, Набережна, Гагаріна − 04.10.16 р.

Л-123 с. Дослідне, вул. Квітнева − 04.10.16 р.
Л-123 с. Братське, вул. Садова, Сурянська, Зарічна, Запорізька − 04.10.16 р.
Л-72. Л-71,Л-78 – смт Обухівка, с. Горянівське − 06.10.16 р.
Адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпечність електричного струму. 

При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів, відчинених і пошко-
джених дверей у них, спроб проникнення до приміщення з електронним об-
ладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» «Дні-
прообленерго» за тел. 0-800-500-444 або районний відділ поліції.

З повагою адміністрація ДРЕМ.

Вступ до школи – переломний момент у житті дитини. 
Суттєва особливість школяра полягає в тому, що його нав-
чання є обов’язковою, суспільно значимою діяльністю. За неї 
він несе відповідальність перед учителем, школою, сім’єю.

Ранок у сім’ї школяра тепер починається з раннього 
сніданку, бантиків і походу на навчання, а вільних вечо-
рів усе менше: треба вчити уроки. Скільки потрібно часу, 
щоб дитина звикла до нового розпорядку дня? Хто швид-
ше адаптується до змін, діти або їхні батьки?

Життя учня підпорядковане системі суворих, однакових 
для всіх школярів правил. Його основним змістом стає засво-
єння знань, загальних для всіх дітей. Похід дитини до школи 
пов’язаний із величезними змінами в усіх сферах його жит-
тя. Ці зміни стосуються, в першу чергу, структури відносин 
і місця дитини в суспільстві. Змінюється соціальна ситуація 
розвитку, ігрова діяльність усе більше поступається місцем 
навчальній, змінюються мотиви пізнавальної активності 
дитини. Вона тепер включена у новий соціальний інститут 
–  школу. Зміни відбуваються на всіх рівнях розвитку.

Психологи вважають, що говорити про чіткі 
межі адаптаційного періоду першокласника не-
можливо, так як кожна дитина – це індивідуаль-
ність із певним типом нервової системи, особливими рисами характеру.

Батьки звертаються до психологів зі скаргами на те, що діти все-таки не мо-
жуть «влитися» в нову роль. Вони часто скаржаться на погане самопочуття, 
знаходяться у пригніченому стані, не в повному обсязі засвоюють навчальний 
матеріал, не знають імен і прізвищ усіх однокласників і вчителів.

Причинами шкільної дезадаптації називають неправильні методи виховання 
в сім’ї або порушення системи відносин у школі. Психологічна готовність є не-
обхідною, але недостатньою умовою успішної адаптації дитини до шкільного 
життя. Основним методом попередження дезадаптації дитини в новому колек-
тиві можна вважати уникнення негативних оцінок на перших етапах навчання.

Зараз у всіх період звикання. Звикають діти один до одного й до вчительки, звикає 
вчителька до своїх маленьких підопічних, звикають батьки до нового графіка життя.

Батькам, напевно, зараз важче, ніж дітям. Першокласники ще багато забува-
ють. Якщо не запитаєш, що потрібно на завтра підготувати, можуть і не згадати. 
Портфель ввечері ще збирають мами. До речі, він досить важкий у першоклас-
ника. Ще й змінна форма для занять фізкультурою...

Окрім школи, батьки записують дітей на всілякі гуртки та сек-
ції: танці, спорт, малювання. Спектр для творчості дитини зараз 
широкий. Але як впорається малюк із таким навантаженням?

– Дуже важливо, – говорить викладач вокалу Слобожан-
ської школи естетичного виховання Юлія Костелан, – що в 
наш непростий час ми не забуваємо про розвиток дітей, про 
підтримку їхніх талантів. Це дуже потрібно дітям, вселяє 
впевненість у своїх силах і бажання творити.

Але, щоб школа та позашкільні заняття не стали пси-
хотравмуючим фактором для першокласника, педагогам і 
батькам у навчально-виховному процесі слід враховувати 
вікові та індивідуальні особливості дитини. Педагогічний 
вплив позначається на формуванні особистості та інтелек-
ту. Необхідно емоційно-позитивне середовище, без нього 
діти стають примхливими й образливими.

Юлія Василівна розповідає, що незалежно від того, скільки 
зусиль і часу витрачається на забезпечення готовності дітей 
до навчання в школі ще в дошкільному віці, в початковий 
період навчання з певними труднощами стикаються прак-

тично всі діти. Тому існує перехідний період від 
дошкільного дитинства до шкільного, який мож-
на назвати періодом адаптації дитини в школі.

– Заняття, наприклад, музикою, – розповідає педагог, – не варто поєднувати 
з початком занять у загальноосвітній школі. Чарівний світ музики завжди при-
вабливий і романтичний, але він може бути немилий дитині, якій потрібно ще 
й психологічно звикати до однокласників і уроків. Долучати до музики дитину 
найкраще за рік до походу в загальноосвітню школу або з другого класу.

– Знання та вміння дітей, – говорить Юлія Костелан, їх відповідальне ставлен-
ня до занять, постійне самовдосконалення, є хорошим стартом у житті для тала-
новитої людини. Головне – не перезавантажити дитину. У музиці, як і в спорті, 
результат помітно лише після довгих занять і тренувань. Найкращі показники 
формуються роками. Головне – вірте в своїх дітей. І тоді у них усе вийде.

Нехай все буде добре в цій сім’ї працьовитих, сумлінних учнів і мудрого викладача, 
яка підтримує й розвиває таланти своїх вихованців, розкриває їх потенціал, виховує в 
них художньо-естетичний смак. Навіть якщо дитинство й закінчується з походом до 
школи, шкільні роки залишаються яскравими спогадами для людини на все життя.

Віра КАСЬЯНОВА. На фото: Юлія Костелан і талановиті вихованці 
Слобожанської школи естетичного виховання.

Час, прове-
дений у школі, 
є важливим пе-
ріодом у фор-
муванні особи-
стості людини. 
Розвиток ди-
тини залежить 
від того, в яко-
му просторі, 
оточенні вона 

живе – монотонному, одноманітному або навпаки ритмічному й динамічному. Тому 
виникає гостра необхідність у створенні ігрових майданчиків. Майданчик – це не 
просто місце для ігор, а справжнє дитяче містечко зі своїми правилами. Граючи на 
дитячих майданчиках у колі своїх друзів, дитина розвивається не тільки фізично, а 
й психологічно, вибудовуючи відносини з однолітками. Після напруженого уроку, в 
перерві на ігровому майданчику дитина може відпочити, розслабитися й із відновле-
ними силами повернутися в клас за новими знаннями. 

В зв’язку з відсутністю зони відпочинку й розваги дітей на території нашого закладу, з’я-
вилася потреба у будівництві дитячого майданчика, тому що здорові діти – це здорова нація.

Нещодавно на території Новоолександрівської школи відбулося святкове від-

криття ігрового дитячого майданчи-
ка, який був придбаний і встановле-
ний за рахунок місцевого бюджету та 

підтримки депутатського корпусу. Цього дня на подвір’ї школи панували радість, 
посмішки, бо відбувалося справжнє свято. До школи завітали Олександр Візір, Но-
воолександрівський сільський голова, Ольга Комишан, начальник відділу освіти, 
культури, молоді та спорту. Зустрічав гостей директор школи Олександр Овсюк. 
Прийшли батьки розділити зі своїми дітьми таку радість.

Відкрила урочистий захід Оксана Лісіченко, вчитель 2-А класу, яка привітала 
всіх присутніх і надала слово гостям. Олександр Візір поздоровив усіх із такою ра-
дісною та важливою подією, побажав успіхів у навчанні та веселого відпочинку на 
перервах. Ольга Комишан приєдналася до привітання голови та побажала дітворі 
берегти свій новенький майданчик для себе та майбутніх учнів. Олександр Овсюк 
подякував усім хто брав участь у здійснені його давнішньої мрії –  створення умов 
для активного відпочинку дітлахів молодших класів на перервах та в групі подовже-
ного дня, полегшення адаптації першокласників до нового етапу їх життя.

І ось, нарешті, відбулася така довгоочікувана для малечі подія. Діти залюбки опа-
новували нову гірку, пісочницю, гойдалки. І кожному, хто долучився до створення 
цього чарівного куточка було зрозуміло: радість в очах дітей – насправді те, заради 
чого варто жити й працювати.

Педагогічний колектив, учні та батьки вдячні за подаровану можливість виховувати 
підростаюче покоління в атмосфері краси та затишку, яку дарує новий ігровий майданчик.

Гульнара ЧАЛКАРОВА, методист відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Новоолександрівської сільської ради.
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