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Без поштових послуг.

29 СІЧНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ
Історія незалежності нашої України вмита кров’ю й сльозами. Однією з 

найтрагічніших її сторінок є бій під Крутами.
Цей бій, що відбувся в січні 1918 року на залізничній станції Крути під 

селищем Крути та поблизу села Пам’ятне, за 130 кілометрів на північ-
ний схід від Києва. Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Чер-
воної Гвардії під проводом есера Михайла Муравйова (згодом за свою 
жорстокість та свавілля страченого більшовиками) та загоном з київ-
ських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував 
близько чотирьох сотень вояків. У бою під Крутами оборонці української 
державності отримали переконливу військову перемогу. Наступ ворога 
було зупинено й здійснено організований відступ, руйнуючи за собою 
колії й мости. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укла-
сти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську 
державність.

У наш час особливо чітко можна побачити схожість між героїчним 
вчинком крутівців та героями Революції Гідності!

Пам’ятаймо про наших героїв і будьмо гідні їх світлої пам’яті!

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ
Повне усвідомлення Голокосту (від древнегреч. «holokaustos» – усеспалення; зни-

щення вогнем; жертвопринесення)  лежить поза межами людського розуму. Просто-
му читачеві мало що відомо про страшний всесвітньо-історичний феномен Голокост. 
Складовою масового знищення населення України стало цілеспрямоване винищення 
євреїв, циган і психічно хворих людей. З початком окупації Західної та Правобереж-
ної України нацисти створили у великих містах 50 гето, до яких силоміць зганяли 
всіх євреїв. Це були огороджені колючим дротом міські квартали, де вони жили в 
найзлиденніших умовах. Ізолювавши євреїв, гітлерівці або розстрілювали їх окреми-
ми групами за межами гето, або відправляли на знищення в табори смерті, побудовані 
в Німеччині й Польщі. 

Загалом гітлерівський окупаційний режим відповідальний за загибель 1,5 млн єв-
реїв. Ті, хто залишилися живими в Україні, урятувалися, насамперед, завдяки місце-
вим жителям. Незважаючи на смертельну небезпеку, вони мали мужність здійснити 
моральний подвиг. Цих людей назвали «праведниками світу», серед них і 1 тис. 755 
українців.

У цей день, День скорботи й пам’яті, ми сподіваємося, що подібного більше ніколи 
не повториться!

З робочим візитом у Дніпропе-
тровському районі побував пан То-
маш Чубара, координатор проекту 
Асоціації «Час. Простір. Ідентич-
ність» (м. Щецин, Польща) з метою 
оцінки напрацювань Дніпропе-
тровської районної ради та Ново-
олександрівської сільської ради 
щодо реалізації проекту «Співро-
бітництво адміністрацій та громад-
ських організацій в сфері надання 
соціальних послуг». 

У зустрічі за круглим столом взяли 
участь: Роман Пруденко – голова район-
ної ради; Євгеній Бородін – заступник 
ректора ДРІДУ НАДУ; Тетяна Серьо-
гіна – радник проекту в Новоолексан-
дрівській сільській раді, кандидат дер-
жуправління, доцент кафедри права та 
європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ; 

Ірина Дегтярьова – радник проекту в Дніпропе-
тровському районі, докторант ДРІДУ НАДУ; Лю-
бов Біла – заступник голови районної ради; Олексій 
Невеселий – депутат районної ради, голова постій-
ної комісії з питань регламенту, депутатської етики, 
зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами ма-
сової інформації; Агарон Асартян, Сократіс Кесов 
– депутати районної ради; Іван Камінський – Юві-
лейний селищний голова; Олександр Візір – Новоо-
лександрівський сільський голова; Лариса Невесела 
– начальник відділу організаційно-кадрової роботи 
виконавчого апарату райради; Ігор Шаломаєв – го-
лова громадської організації «Спас-Штурм»; Алла 
Ситенко – віце-президент громадської організації 
Чумаківської сільської ради «Асоціація розвитку 
місцевих громад»; Віталій Моргун – громадський 
активіст м. Підгородного; Валентина Бохан – за-
ступник Новоолександрівського сільського голови; 
Альона Чокнадій – спеціаліст соціальних служб 
Новоолександрівської сільської ради; Наталія Ткач 
– представник БО «Новоолександрівський фонд розвитку громади.  

Роман Пруденко, відкриваючи захід, розповів про головні завдання проекту 
«Співробітництво адміністрацій та громадських організацій в сфері надання со-
ціальних послуг», акцентувавши увагу на тому, що територіально й історично 
так склалося, що Дніпропетровський район є першопрохідцем багатьох реформ 
і процесів, направлених на прогрес і розвиток. Як приклад – активна участь гро-
мад району в конкурсах проектів та програм місцевого розвитку. Також саме в 
Дніпропетровському районі діє унікальний, єдиний в Україні, Центр підтримки  
дітей та сімей «Добре вдома», створений на базі районного дитячого будинку. 
В минулому році в районі вже утворені три об’єднані територіальні громади в 
умовах розпочатих процесів децентралізації. 

– Ще одним із важливих досягнень ми вважаємо ініціювання новообраним 
депутатським корпусом, що 
налічує 36 депутатів, ство-
рення постійної депутатської 
комісії, що займається питан-
нями комплексу послуг щодо 
реформи місцевого самовря-
дування, – наголосив Роман 
Вікторович. – Комісія, що от-
римала назву «З питань дер-
жавної регіональної політики, 
децентралізації, діяльності 
рад та розвитку місцевого са-
моврядування» вже активно 
розпочала свою роботу. 

Ірина Дегтярьова розповіла про інноваційну модель 
делегування суспільних послуг, направлену на акти-
візацію громад, докладно зупинилась на типах деле-
гування та позитивному досвіді застосування таких 
моделей у Польщі, Великобританії, Канаді.

Євген Бородін наголосив на чіткості виконання всіх 
поставлених перед Дніпропетровською районною ра-
дою завдань та зупинився на нових підходах у роботі з 
громадськими організаціями: «Ми звикли, що громад-
ські організації – це об’єднання людей заради власних, 
важливих для них інтересів. Але в Європі, на яку ми 
сьогодні рівняємось і прагнемо будувати своє життя 
на європейських цінностях, громадські організації ще 
й реалізують суспільну політику. Тож сьогодні разом 
ми робимо, можливо ще невпевнені, але важливі кроки 
в майбутнє реальних можливостей. Зворотна інформа-
ція всіх процесів, які відбуваються в суспільстві в умо-
вах реформ, надзвичайно важлива для науковців. Тому 
наша співпраця необхідна для успіху спільної справи».

Про роботу, проведену Дніпропетровською районною 
радою щодо реалізації проекту «Співробітництво адміністрацій та громадських 
організацій в сфері надання соціальних послуг» розповів Олександр Мітьков. Да-
ний проект реалізує асоціація «Час. Простір. Ідентичність» за фінансової підтримки 
Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії з метою залучення громади 
до вирішення суспільних проблем шляхом делегування повноважень. Мета про-
екту: залучення громади до вирішення суспільних проблем шляхом делегування 
повноважень. Модель делегування послуг: нова ідея щодо формування співпраці 
органів самоврядування з неурядовими організаціями (НУО) з особливим акцентом 
на інноваційних формах делегувань публічних завдань. Це дасть змогу залучити 
громади не лише до процесу споживання послуг, а й до їх надання

Процес реалізації проекту в Дніпропетровському районі розпочатий із під-
писання розпорядження про створення робочої групи; проаналізовано потреби 
клієнтів; розроблена матриця стейкхолдерів (зацікавлених сторін); визначена  
програма району «Розвиток громадянського суспільства у Дніпропетровському 
районі 2012-2016 рр», проведені консультації з громадськістю. 

Визначено послугу делегування: «Проведення форуму для громадських орга-
нізацій Дніпропетровського району Дніпропетровської області». 

В умовах процесу реалізації проекту в Дніпропетровському районі вже здійс-
нений аналіз економічної й соціальної ефективності від передачі послуги; аналіз 
організацій і підтримки; підписане розпорядження про створення робочої гру-
пи. Також розроблена «Стандартизація послуги», створена конкурсна комісія, 
розроблене положення про конкурс, умови конкурсу. 

Керівництво району розуміє важливість і необхідність впровадження моделі 
делегування послуг задля створення фундаменту та базису для розбудови парт-
нерської взаємодії з громадськістю.

(Продовження читайте на 3 стор.)
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Поліцейські Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП 
в Дніпропетровській області спільно з дільнични-
ми інспекторами району розшукали та затримали 
дві групи злочинців, які займалися розбійними на-
падами на території Дніпропетровського району та 
міста Дніпропетровськ. 

Підняти моральний дух та привітати з Днем Со-
борності України до правоохоронців завітав Ар-
тьом Фісунов, голова райдержадміністрації, який 
висловив подяку поліціянтам, що стоять на захисті 
законності, прав і інтересів громадян.

Очільник району відзначив Почесними грамо-
тами працівників 
Дніпропетровсько-
го ВП ДВП ГУНП в 
Дніпропетровській 
області, які заслу-
говують на нагоро-
дження за сумлінне виконання службових обов’язків та виявлений професіона-
лізм при розкритті злочинів на території Дніпропетровського району: Михайло 
Кабаненко, майор поліції, заступник начальника Дніпропетровського відділення 
поліції; Олексій Чередніченко, майор поліції, начальник сектору кримінальної 
поліції; Микола Шаповалов, майор поліції, заступник начальника сектору кримі-

РОЗКРИТИЙ ЗЛОЧИН нальної поліції; Віталій Ракітін, старший лейтенант поліції, 
старший оперуповноважений; Олександр Лещенко, капі-
тан поліції, оперуповноважений;  Микола Полях, старший 
лейтенант поліції, оперуповноважений; Михайло Повтар, 
лейтенант поліції, оперуповноважений; Арташес Єгіязарян, 
лейтенант поліції, оперуповноважений; Олексій Шаповал, 
лейтенант поліції, оперуповноважений; Сергій Баштанник, 
сержант поліції, поліцейський Дніпропетровського від-
ділення поліції. Не всі правоохоронці цього дня особисто 
отримали грамоти, бо були на чергуванні, виконували свій 
службовий обов’язок.

«Співробітниками Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП в 
Дніпропетровській області у зловмисників вилучено зброю, 
маски, камуфляж – засоби злочинів, – розповів Олександр 

Чіпець, начальник Дні-
пропетровського відді-
лення поліції Дніпро-
петровського відділу 
поліції ГУНП в Дніпро-
петровській області. – 

Нажаль, сьогодні, зареєстрованих злочинів стало більше.  Ведуться роботи з 
розкриття резонансних  злочинів на теренах Дніпропетровського району, реа-
гування на заяви громадян і повідомлення про злочини. Поліція працює,  щоб 
люди жили спокійно та почувалися в безпеці».

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне. Фото автора.

НА  ЗА ХИСТІ  БЕЗПЕКИ  Й  СПОКОЮ  ГРОМАДЯН

У Підгородненській міській раді 97-у річницю Соборності 
України було відзначено тематичним заходом. Назвою зу-
стрічі була обрана тема: «Соборність українського духу на-
вічно в помислах й серцях».

З вітальним словом до присутніх звернулася Галина Кузь-
менко, Підгородненський міський голова. 

Захід розпочався висвітленням подій минулих років, коли в 
зимові дні, 22 січня 1919 року, в Києві було урочисто проголо-
шено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноу-
країнської Народної Республіки. Звідси взяло початок державне 
свято України – День Соборності. Саме ця подія втілила в життя 

найпотаємніші надії й сподівання українського народу на розбудову незалежної Соборної України, її політичне й географічне самовизначення, засвідчила невмирущу волю 
українців мати свою державність, бути суверенною в сім’ї інших вільних народів світу. З доповіддю про державне свято виступив Руслан Болдерєв, секретар міськради. 

Привітати громаду Підгородного з національним святом завітав Артьом Фісунов, голова райдержадміністрації. Артьом Леонідович зазначив, що ідея нації по-
лягає в єдності. На долю українського народу випало багато випробувань – польська окупація, гніт Російської імперії, сталінський режим. Тоталітарні режими на 
довгі десятиліття свідомо викреслили з нашого буття національну свідомість. Але українці завжди жили ідеєю спільності. Саме тому продовжується боротьба за 
право мати свою державу. «Сьогодні, як ніколи, ми теж повинні єднатися в спільній роботі на благо людей, відбудові району, дбати про соціальний розвиток. Засади 
Президента ґрунтуються на забезпеченні духовних і правових, а відтак і політичних, економічних та соціальних принципів, згуртованих навколо ідеї побудови 
оновленої, сильної держави», – підкреслив у своєму виступі голова райдержадміністрації.

Лариса Омельченко, бібліотекар РДБ, продемонструвала присутнім доробки бібліотеки з патріотичної тематики, й наголосила, що сьогодні ми з гордістю маємо 
знати всіх, хто формував концепцію державності, соборності та свободи неньки-України. 

З далекого минулого до нас приходять імена, події й дати, з яких виросла та на яких міцніє будівля нашої держави. Пам’ятаймо про це.
Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

ДЕРЖАВНЕ СВЯТО

ІДЕЯ НАЦІЇ ПОЛЯГАЄ 
В  ЄДНОСТІ

У вівторок Артьом Фісунов, голова 
райдержадміністрації, провів робочу 
нараду з планових питань із керівника-
ми районних служб, управлінь, струк-
турних підрозділів РДА, працівника-
ми апарату РДА. Артьом Леонідович 
наголосив, що процес реалізації «Єди-
ного вікна» вже розпочався, розробля-
ється концепція, всі звернення та про-
позиції будуть заходити тільки через 
«Єдине вікно». Все це спрямоване на 
максимальний комфорт громадян, які 
звертаються до райдержадміністрації 
та її структурних підрозділів, що доз-
волить спростити процедуру подачі 
документів та отримання відповідей 
на них, оптимізувати та прискорити документообіг. Керівники РДА прозвітували про 
проведену поточну роботу.

Також цього дня Артьом Фісунов провів нараду з директорами загальноосвітніх шкіл 
Дніпропетровського району. Артьом Леонідович зазначив, що обраний головою РДА 
згідно з розпорядженням Президента України Петра Порошенка, хотів би налагодити 
співпрацю з директорами шкіл. А також подякував за довіру й висловив сподівання, що 

працюватиме на користь району, зазначивши, що 
відкритий до співпраці й діалогу. 

Під час наради були розглянуті питання, що сто-
сувалися здобутків шкіл району. Кожен із директо-
рів шкіл прозвітував про проведену роботу в цих 
напрямках та зосередив увагу на проблемних пи-
таннях.

Артьом Фісунов запросив керівників шкільних 
колективів до активної співпраці з керівництвом 
району. У своєму виступі зупинився на кадровому 
забезпеченні навчальних закладів, забезпеченні на-
лежних умов навчання дітей, харчування, облаш-
тування внутрішніх санвузлів.

Також голова райдержадміністрації звернув ува-
гу присутніх на виконавську та трудову дисциплі-
ну, наголосивши, що особлива увага повинна бути 

приділена питанню розвитку фізичної культури школярів. Адже діти – це наше майбут-
нє, повинні отримувати не тільки якісну освіту, а й бути фізично розвиненими. 

Учасники наради обговорили та прийняли відповідні рішення з поставлених питань. 
Керівник району запропонував скласти ініціативну групу з реформування відділу осві-
ти та в письмовому вигляді підготувати зауваження та пропозиції стосовно кожного 
шкільного закладу, взявши їх виконання під особистий контроль.                    (Вл.інф.). 

Дніпропетровський 
районний центр соці-
альних служб для мо-
лоді створено Розпо-
рядженням голови Дніпропетров-
ської райдержадміністрації від 22 
січня 1996 року № 11. На той час у 
центрі працювало всього 2 людини – 
директор та бухгалтер. 

За довгий 20-річний шлях у житті 
центру сталося чимало змін. Зокрема, 
центр отримав нову назву – районний 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, значно збільшилась 
чисельність працівників – тепер їх 39. 

Але дещо залишилось незмінним – 
відповідальне ставлення до праці та 
вболівання за свою справу, постійне 
намагання підвищувати ефектив-
ність роботи, втілювати в життя най-
кращі наукові надбання та дійсно ста-
ти для наших людей міцною опорою в 
сучасні непрості часи.

З нині працюючих спеціалістів центру майже в са-
мих витоків стояла головний спеціаліст-бухгалтер 
Олена Мазур, яка працює в центрі вже 20 років, ди-
ректор центру Тетяна Сотула та начальник відділу 

РАЙОННОМУ  ЦЕНТРУ  СССДМ – 20  РОКІВ!

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

соціальної роботи Яніна Руденко, які працюють у 
центрі вже 15 років. Три роки тому завдяки держав-
ній підтримці до штату центру додалися 29 фахівців 
із соціальної роботи, що дозволило значно підвищи-
ти якість та доступність надання соціальних послуг 

населенню. Зараз фахівці із соціальної 
роботи працюють у кожній місцевій раді 
нашого району. Сім’ї звертаються за до-
помогою, виказують свій біль та діляться 
радощами, просять поради та підтриму-
ють у складні хвилини. І коли бачиш, 
що твоя робота потрібна та корисна – це 
дійсно надихає.

Хочеться висловити подяку за постій-
ну підтримку діяльності центру голові 
райдержадміністрації, голові районної 
ради та депутатському корпусу району, а 
також головам виконкомів місцевих рад 
та керівникам структурних підрозділів 
райдержадміністрації та районної ради, 
служб та установ району за багаторічну 
співпрацю та взаєморозуміння.

Яніна РУДЕНКО,
начальник відділу соціальної роботи район-
ного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. 

На фото Наталії Яківець: дружні працівники 
РЦ СССДМ разом зібралися з нагоди ювілею..

РОБОЧ А  Н А РА Д А
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22 січня в приміщенні районної ради відбулось засідання конкурсної 
комісії про право укладання договору оренди нерухомого майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад Дніпропетров-
ського району, яке розташоване за адресою сел. Ювілейне, вул. Теплич-
на, 7, приміщення площею 11,5 кв. м. 

У засіданні взяли участь: О. В. Невеселий, голова комісії, депутат 
районної ради, С. В. Самарський, секретар, начальник відділу соціаль-
но-економічного розвитку територій та комунікаційної власності. Чле-
ни комісії: Ілля Бондар, начальник юридичного відділу, С. В. Кєсов, О. 
В. Кондрашина, О. В. Неопрятний – депутати районної ради. 

На момент проведення конкурсу отримали одну пропозицію від О. 
О. Овчинікової, фізична особа – підприємець, яка буде займатись ді-
яльністю у сфері права з працевлаштування та послугами ксерокопі-
ювання. 

Голова конкурсної комісії  в присутності членів конкурсної комісії та 
ЧП Овчинікової відкрив конверт з написом «На конкурс», запечатано-
му печаткою учасника конкурсу, розглянули надані документи.  

За умовами конкурсу орендна плата розраховується відповідно ви-
мог Методики розрахунку й порядку використання плати за оренду 
майна, затвердженої рішенням районної ради. Дотримання вимог екс-
плуатації об’єктів, оплата комунальних послуг, проведення капіталь-
них ремонтів та реконструкції з дозволу орендодавця, утримання в на-
лежному стані будівлі та прилеглої території. Експертну оцінку будівлі 
виконує переможець конкурсу.

Присутні проголосували одноголосно та прийшли до взаємної згоди 
надати приміщення в оренду переможцю конкурсу та вирішити питан-
ня орендної плати, заключити договір оренди. 

Юлія ЧУМАК. Фото автора.

З точки зору кадрової політики, перехід Збройних сил 
України на професійну основу передбачає комплектування 
особового складу за контрактним принципом. Формуван-
ня професійного сержантського корпусу, здатного взяти на 
себе навантаження з виховання та навчання підпорядкова-
ного особового складу, запровадження нових засад управ-
ління службовою кар’єрою офіцерів, закріплення на вій-
ськовій службі військовослужбовців, які отримали досвід 
участі в миротворчих операціях, освіту в вищих навчаль-

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЦЗ ІНФОРМУЄ

МІНІ-ЯРМ АРОК  ВАК АНСІЙ

РОБОЧА ЗУСТРІЧ

ЗАСІДАННЯ  КОНКУРСНОЇ  КОМІСІЇ

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!
Повідомляємо вам, що 4 лютого 2016 року в четвер, буде проводити прийом помічник-консуль-

тант народного депутата України від «Українського об’єднання патріотів-УКРОП» Віталія Купрія, 
обраного в 29 виборчому окрузі (Петриківський, Дніпропетровський райони Дніпропетровської об-
ласті, а також частина АНД району м. Дніпропетровська) Яна Синявська.

Прийом буде здійснюватись за адресою: Дніпропетровський р-н, сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 5 (у приміщенні Дніпропетровської районної ради, каб. № 20). Графік прийому: 
з 10.00 до 12.00 год. 

них закладах, у т.ч. 
за кордоном, запро-
вадження військової 
служби в резерві. 

У Збройних силах 
України здійсню-
ються заходи з цих 
напрямків, зокрема з 
використанням мож-
ливостей, що їх надає 
міжнародне військо-
ве співробітництво. 
Тому на минулому 
тижні в Дніпропе-
тровському районно-
му центрі зайнятості 
за участю представ-
ника 173 Терито-
ріального центру 

комплектування військовослужбовцями 
Андрія Шарова відбувся міні-ярмарок ва-
кансій. У цьому заході взяли участь чоло-

віки та жінки, які шукають роботу. Вони з 
великим задоволення ознайомилися служ-
бою за контрактом. Центр зайнятості буде 
й надалі проводити роботу з цього на-
прямку з метою інформування громадян 
та подальше їх працевлаштування.

Юлія КРИВОШЕЯ, 
фахівець I категорії з питань за-
йнятості населення.

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
З презентацією напрацювань Новоолександрівської сільської ради виступила 

Тетяна Серьогіна. Вона наголосила на партнерстві місцевої влади, підприємств 
та жителів села.

Її доповідь доповнила Альона Чокнадій, яка детально зупинилась на завданнях, 
які ставлять сьогодні перед собою активісти громади. Потребує вирішення про-
блема надання соціальних послуг саме з благоустрою території сільської ради та 
створення умов для виховання дітей. На території району є дитячі майданчики, які 
закріплені за органами місцевого самоврядування. З часом вони приходять у зане-
пад. Зважаючи на те, що населення с. Новоолександрівки складає 9 785 осіб, вра-
ховуючи кількість дітей: 517 осіб шкільного віку, 177 дітей дошкільного віку, місце 
для сімейного відпочинку та ігор дітей край необхідне. На території є паркові зони, 
є дитячий майданчик, але вони в занедбаному стані 
– порослі бур’янами, кущами та засмічені. Сільська 
рада, врахувавши звернення жителів села Новоолек-
сандрівка, з метою досконалого вивчення та вирі-
шення питання, на виконання Програми «Підтримка 
сімей та жінок Новоолександрівської сільської грома-
ди на 2011-2015 роки», створила проект, за допомогою 
якого можна вирішити вказану проблему, делегував-
ши її громадській організації. Для цього необхідно: 
максимально залучити громадськість до вирішення 
питання; активізувати та об’єднати населення.

На сьогодні вже були проведені декілька сходок 
мешканців. Було вирішено провести заходи із ре-
монту та поновлення елементів дитячого майдан-
чика. Для цього планується делегувати завдання 
благодійній організації «Новоолександрівський 
фонд розвитку громади». 

Перед присутніми виступила Алла Ситенко з 
докладним звітом щодо втілення проектів, підго-
товлених Чумаківською сільською радою за період 2008-2014 рр, завдяки чому 
залучено додаткових інвестицій – 1,5 млн грн. 

Чумаківська сільрада брала активну участь у конкурсах ЄС/ПРООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду»: у 2008 році перемогу здобув проект 
«Енергозберігаючі заходи в ДНЗ № 3 «Буратіно» села Чумаки», який забезпечив 
заміну всіх вікон та дверей на енергозберігаючі металопластикові; у 2009 році 
– «Організація ефективної медичної допомоги населенню», за кошти проекту 
були придбані сучасна стоматологічна установка та апарату УЗД для місцевого 
лікувального закладу, які досі ефективно працюють.

У районному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самовряду-
вання здобув перемогу проект «Енерго- та ресурсозбереження у житлово-ко-
мунальній сфері», в результаті виконаний капітальний ремонт м’якої покрівлі 
житлового будинку по вул. Шкільній в с. Чумаки.

У 2010 році здобув перемогу Міжнародний проект «Українська майстерня єв-
ропейської інтеграції для вчителів», завдяки чому педагоги з Чумаків мали змо-
гу ознайомитися з кращими практиками європейської освіти в Польщі.

Цього ж року взяли активну участь в Міжнародному проекті «Євроавтобус – 3. 
Молодь – молоді. ЄС – Україні». Молодь ознайомилась із кращими європейськи-
ми цінностями, адже в гості завітали представники із 7 країн Європи: Англії, 
Німеччини, Польщі, Болгарії, Грузії, Чехії, України).

У 2011 році Чумаківська сільська рада здобула перемогу в конкурсі Міжна-
родного фонду «Відродження» з наймасштабнішим і різноплановим проектом   
«Підвищення рівня духовної культури та екологічної свідомості жителів Чума-
ківської громади». У районному конкурсі здобув перемогу проект «Щасливе ди-
тинство – облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика на централь-
ній площі села Чумаки». В результаті здійснено благоустрій центральної площі 
с. Чумаки: освітлення, встановлення спортивно-ігрового майданчика, лавочок 
для відпочинку, урн для сміття. Обласний конкурс проектів та програм визна-
чив переможцем проект «Екологічна безпека на території Чумаківської сільської 

ради як чинник стабільного розвитку Дніпропетровського регіону». Результат 
– озеленення центральної частини с. Чумаки, встановлення 80 контейнерів для 
збору ТПВ.

У 2012 році в районному конкурсі переміг проект: «Інноваційна система доо-
чищення води в ДНЗ №3 «Буратіно», як засіб зміцнення здоров’я наймолодших 
членів Чумаківської громади та раціонального використання бюджетних коштів». 
Це дало змогу встановити систему доочистки води, замінити частину водогону. 
Обласний конкурс профінансував проект «Інноваційні технології розвитку мемо-
ріальної та паркової зон на території села Зоря». Це дало змогу здійснити рекон-
струкцію пам’ятника воїнам, загиблим у роки Другої світової війни, встановити 
спортивно-ігровий майданчик, освітлення, лавочки для відпочинку, урни для 
сміття. Всеукраїнський конкурс проектів та програм визначив кращим проект 

«Впровадження системи управління побутовими відхода-
ми на території Чумаківської сільської ради як чинник еко-
логічної безпеки регіону». Запроваджено схему санітарної 
очистки сіл Чумаківської сільради, встановлено 83 контей-
нера для збору ТВП у с. Зоря та с. Маївка. 

У 2013 році на Обласний конкурс проектів та програм 
був поданий проект «Інноваційна модель створення су-
часного освітньо-культурного центру». Здійснений капі-
тальний ремонт покрівлі Зорянського СБК. У районному 
конкурсі переміг проект «Інноваційний механізм засто-
сування енергозберігаючих заходів у Зорянському сіль-
ському будинку культури». Відбулася заміна вікон і две-
рей на енергозберігаючі металопластикові.

У 2014 році у Всеукраїнському конкурсі виборов пер-
шість проект «Європейська модель українського села». Ре-
зультат втілення проекту – капітальний ремонт централь-
ної алеї довжиною 561 м у с. Чумаки з облаштуванням 
пішохідної доріжки тротуарною плиткою та створення 
полоси насаджень із 92 кленів гостролистих із бордюрами.

У 2015 році здобув перемогу в районному конкурсі проект «Втілення організа-
ційно-технічних інновацій у Зорянському СБК». Зараз активно ведуться роботи 
з водовідведення, електро- та водопостачання, опалення та вентиляції. Чумаків-
ська громада прагне зробити так, щоб Зорянський будинок культури став горді-
стю не лише села Зоря та сільської ради, а й усього Дніпропетровського району. 

Виступаюча зауважила, що реалізація цих 15 проектів дає змогу стабільно 
розвиватися всім селам Чумаківської сільської ради.

Ігор Шаломаєв розповів про роботу школи «Спас Штурм Старий Кодак», яка 
здійснює позашкільну освіту дітей, залучає їх до спорту, має екскурсійно-про-
світницьке направлення та фольклорно-етнографічне, виховує підростаюче по-
коління в дусі патріотизму й любові до України.

Віталій Моргун розповів про роботу в напрямку активізації громадян, пошуку 
лідерів та створення тренінгового центру, пошуку шляхів конструктивної співп-
раці з владою в Підгородненській громаді. Результат – в місті Підгородне вже 
створено 4 громадські організації. Постійно, два рази на місяць, проводяться ді-
алогові зустрічі, на яких визначаються пріоритетні завдання.

Томаш Чубара дав високу оцінку всім крокам, які здійснює громада Дніпропе-
тровського району в напрямку реалізації проекту «Співробітництво адміністрацій 
та громадських організацій в сфері надання соціальних послуг» та досвіду гро-
мадської діяльності. Його вразила активність громад. Томаш зауважив, що слово 
активіст для нього дуже співзвучне зі словом оптиміст, і він завжди з надзвичай-
ною повагою відноситься до людей, які працюють з ентузіазмом, самовіддачею, їм 
хочеться допомагати, підтримувати, на таких слід неодмінно рівнятися. 

Томаш Чубара висловив впевненість в успішності реалізації спільного проекту 
з Дніпропетровською районною радою і вручив Романові Пруденку та Олексан-
дрові Візіру Сертифікати .участі в пілотному проекті «Співробітництво органі-
зацій та громадських організацій в сфері надання соціальних послуг». 

Таміла ЖОРНЯК.  На фото автора: учасники зустрічі під час роботи; вру-
чення Сертифікатів. 

СПІВРОБІТНИЦТВО  АДМІНІСТРАЦІЙ  ТА  ГРОМАДСЬКИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ 
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ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

СОЦІАЛІЗАЦІЯ  ДІТЕЙ

Минулого тижня юнацький абонемент та районна 
дитяча бібліотека провели урок єднання «Україна – 
єдина, разом ми – сила». Захід відбувся у Підгород-
ненській школі №1. Учні 9-10 класів прослухали ін-
формацію бібліотекаря Лариси Омельченко про День 
Соборності України. Згадали і юних героїв Крут. Це 
вони в січні 1918 року на станції Крути прийняли не-
рівний бій із кількатисячним військом, яке сунуло на 
Україну з Москви... Бібліотекар Юлія Равшанова під-
готувала відеоролик, присвячений Дню Соборності 
України, який щорічно відзначається 22 січня. Стар-
шокласники переглянули видання з книжково-ілю-
стративної виставки «Навіки молоді – герої Крут», а 
також прослухали патріотичну поезію під загальною 
назвою «Крути. Біль і вічна Слава». 

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, бібліотекар 5-9 класів.

22 січня 1919 року відбу-
лася знаменна подія в житті 
українців. На майдані біля 
Софійського собору було прого-
лошено Акт злуки УНР і ЗУНР. 

Минуло 97 років, але ця по-
дія, як ніколи, є актуальною, 
тому, що саме зараз ми повинні 
відчути єдність заходу та схо-
ду, відчути себе гідними гро-
мадянами й патріотами своєї 
держави. На цю тему в Горя-
нівській СЗШ пройшов єдиний 
урок «Мій рід, моя Батьківщина – це все моя Украї-
на». Епіграфом  стали слова: 

Одна Батьківщина, і двох не буває.
Місця, де родилися – завжди святі.

Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знайде в житті.

Учні школи познайомилися з основними ета-

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ МІЙ  РІД,  МОЯ  БАТЬКІВЩИНА  –  ЦЕ  ВСЕ  МОЯ  УКРАЇНАУКРАЇНА – ЄДИНА, РАЗОМ МИ – СИЛА 

Україна – соборна  держава
Україно моя, Україно,
Присягаюсь тобі знов і знов.
Україно моя, Україно,
Моя віра, надія, любов.

Відзначаючи 
знаменну дату 
об’єднання за-
хідних (ЗУНР) 
та східних (УНР) 
земель у 1919 
році – День Со-
борності України, в Кіровській СЗШ-
2 (директор школи Любов Гладка) 
пройшов єдиний урок патріотичного 
спрямування: «Мій рід, моя Батьків-
щина – це все моя Україна» серед уч-
нів 1-11 класів. Учні дізналися та  по-
новили свої знання про дату, яка дала 
надію мільйонам українців, розрізне-
них кордонами між царською Росією 
та Австро-Угорською імперією, на 
об’єднання та утворення держави. Ця 
надія тоді не справдилась, але стала 
сходинкою, що привела в 1991 році до 
проголошення незалежності України.

Готуючись до проведення урочи-
стостей, учні 2 класу (класний керів-
ник Богдана Горобченко) та 3 класу 
(класний керівник Тетяна Самойлен-
ко) підготували малюнки про цю по-
дію. Класні колективи 1 (класний ке-
рівник Інна Горяна) та 4 класів (клас-
ний керівник Валентина Шамко) у 
національних костюмах, із неабияким 
натхненням  утворили ланцюжок, як 
символ єдності між західними та 
східними землями. У шкільній біблі-
отеці (бібліотекар Синявська В. М.) 
було розгорнуто експозиції наукових 
публікацій, художніх творів, при-
свячених видатним сторінкам історії 
УНР та ЗУНР  «Україно, соборна дер-
жаво, сонцесяйна колиско моя»

 Готувались до єдиного уроку й учні 

середньої ланки школи. Вони декла-
мували вірші, підготували історичні 
довідки про знаменну дату. Учні 9-11 
класів стали учасниками зустрічі з 
письменником, краєзнавцем, етно-

графом, автором 
книг «Птахи з гніз-
да Придніпров’я», 
«Сучасники про 

Яворницького», «Сі-
чеслав у серці», «Лоц-
мани Дніпрових поро-

гів» та інших  Миколою Петровичем 
Чабаном. Ця зустріч відбулася завдя-
ки підтримці виконкому Кіровської 
селищної ради (голова Василь Гезь) 
для вихованців трьох шкіл Кіровської 
та Горянівської громад за дієвої під-
тримки заступника голови Кіровської 
селищної ради Миколи Семка. 

Микола Чабан вперше побував у 
нашій школі. Він розповів учням про 
видатних земляків, які своєю працею 
та талантом прославили Січеслав-
ський край, познайомив із діячами 
«Просвіти» кінця 20-х років минуло-
го століття у нашому місті, які берег-
ли й розвивали рідну мову, своєю ді-
яльністю примножували історію Ка-
теринославщини. Микола Петрович 
презентував свої книги та поділився 
планами на майбутнє.

Події сучасної історії України 
(анексія Криму, загарбання частини 
Донецької та Луганської областей) 
засвідчують необхідність постійної 
виховної роботи по формуванню на-
ціональної свідомості маленького 
громадянина України, і День Злуки 
українських земель одне зі свят, яке 
покликане берегти нероздільну само-
стійність держави.

Галина ЗАГРЕБА, 
вчитель української мови та лі-
тератури Кіровської СЗШ-2. 

ЄДИНИЙ УРОК

пами державотворення. Цікаві 
розповіді були підтверджені 
прекрасними краєвидами нашої 
держави з електронних презен-
тацій учнів та вчителів: М’яло 
А. (7 клас), Хуторної Т. С. (клас-
ний керівник 10 кл.), Кісільової 
Н.М.(вчителя історії).

Директор школи Ніна Боярчук 
приділяє велику увагу патріо-

тичному вихованню дітей, а тому цей урок ще раз 
підтвердив необхідність шанувати й любити свою 
Батьківщину.

Україна – це наша країна, наша земля, й ми повинні 
цінувати, кохати й берегти її, бо вона прекрасна. 

Наталія КІСІЛЬОВА, 
вчитель історії та правознавства Горянівської СШ.

СОБОРНА ДЕРЖАВА

Одним із найважливі-
ших днів в історії укра-
їнського народу можна 
вважати 22 січня – День 
Соборності України.

Вже пройшло 97 років 
від дня проголошення 
України  соборною дер-
жавою.

Бібліотекарі Кіров-
ської селищної бібліо-
теки були запрошені в 

школу до початкових 
класів. Учителі 2-В кла-
су – Вікторія Плікан, 
2-Б – Оксана Таряник 
та Іванна Грек – педа-
гог-організатор, підго-
тували відкритий урок, 
присвячений Дню Со-
борності України.

Бібліотекарі запропо-
нували дітям прослуха-
ти історичну казку про 
маленькі роздробленні 
країни. Галичина завж-
ди славилась своїми му-
зичними інструментами, 
Буковина – могутніми 
лісами, Закарпаття – на-
родною архітектурою 

величних замків та бага-
товіковими традиціями. 
А Придніпровська Укра-
їна – смачним хлібом, 
який ще здавна випікали 
мамині руки й який зараз 
за смаком не поступить-
ся ніяким круасанам та 
піцам.

І коли 22 січня з’єдна-
лися країни в одну вели-
ку непорушну державу, 
то й кристальні закар-
патські  річки, й величні 

хребти гір, і цілющі дже-
рела, й придніпровські 
родючі лани стали одні-
єю Великою Україною. 

Діти слухали та допов-
нювали розповідь своїми 
знаннями та роздума-
ми. А після прочитання 
Універсалу Директорії 
Української Народної 
Республіки, прозвучав 
гімн України, де всі діти, 
бібліотекарі та вчителі 
поклали руку на серце, 
яке до віку буде люби-
ти свою Батьківщину. І 
куди б не закинула доля 
українців, вони з гідні-
стю й шаною будуть зга-

дувати про рідну землю, 
свою Україну.

Потім діти співали піс-
ні, читали вірші, присвя-
чені цій знаменній події, 
розповідали про симво-
ли України, герб-тризуб 
та небесно-пшеничний 
прапор.

Зараз у шкільних кла-
сах тепло та затишно, а 
там, на військових пози-
ціях, у промерзлих око-
пах та холодних блінда-

жах наші воїни захища-
ють Батьківщину. Діти 
других та четвертих 
класів передали до біблі-
отеки свої щирі обере-
ги – браслети, написали 
листівки з подякою «Ми 
молимося за вас!» та на-
малювали малюнки з 
привітаннями «Спасибі 
вам за мир». Бібліотекарі 
збирають ці подарунки 
та передають до рук во-
лонтерів, які неодмінно 
у будь-яку погоду виїжд-
жають у зону АТО.

Вікторія ЮДІНА, 
завідуюча бібліотеки  
сел. Кіровського.

ВІДКРИТИЙ УРОК

ІСТОРИЧНА КАЗКА 
ПРО МАЛЕНЬКІ РОЗДРОБЛЕННІ КРАЇНИ

Головними завданнями освіти в Україні є виховання гро-
мадянина України, формування соціально зрілої, працелюб-
ної, творчої особистості, якій притаманно 
почуття власної гідності, повага до прав 
і свобод людини, свідоме ставлення до 
обов’язків людини й гро-
мадянина, гордість за 
свою Батьківщину, здат-
ність до саморозуміння та 
самовдосконалення, активної участі в соціальному житті країни. У фор-
муванні означених важливих якостей, розвитку соціаль-
ної компетентності, вихованні особистості громадянина 
сучасної демократичної держави важливе місце займає 
середовище – все те, що оточує дитину від народження 
до кінця життя, починаючи з сім’ї, шкільного оточення 
й завершуючи середовищем соціальним, у якому вона 
народжується та яке створює умови для її розвитку й 
виховання.

Більшість випускників шкіл мають слабко сформовані життє-
ві компетенції, нерозвинуті соціальні здібності, через що важко 
адаптуються до сучасних суспільно-економічних умов, не здатні до 
самореалізації в соціумі, проявляють схильність до асоціальної поведінки. 
Тому питання соціалізації учнівської молоді в сучасному освітньому просторі 
зараз є дуже актуальним. 

Горянівська СЗШ, як і всі школи району, працює над цією проблемою, яка наці-
лена на підвищення якості надання освітніх послуг, забезпечення соціально-пе-

дагогічних умов формування в школярів відповідного рівня дорос-
лості, і, як результат, – її готовність до виконання соціальних ролей: 

я – успішний учень, у дорослому житті – успішний 
працівник; я – система громадянських компетент-
ностей, у дорослому житті – свідомий громадянин; 

я – система ціннісних став-
лень, у дорослому житті – 
успішний сім’янин.

Таким чином, освітяни 
забезпечують розбудову такого освітнього простору, в якому особистість 

із раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і че-
рез систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з 
соціумом.

Саме попередньо набуті педагогічними працівниками про-
фесійні знання, уміння й навички, на наш погляд, сприятимуть 

успішній реалізації нової науково-методичної проблеми області.
Вчителі нашої школи вважають, що успішна реалізація обласної 

проблеми вплине в соціальному середовищі на стан духовного зубо-
жіння молоді, трудової зайнятості випускників шкіл, підліткової 
злочинності, правової освіти дорослих стосовно дотримання та за-

хисту прав неповнолітніх, а в освітньому просторі будуть вирішені пи-
тання, пов’язані з підвищенням професійної майстерності педагогів щодо 

здійснення процесу соціалізації особистості та поліпшенням міжособистісних 
стосунків між учасниками навчально-виховного процесу.

Валентина КЕНЯ, 
вчитель української мови та літератури Горянівської середньої школи. 

У  СУЧАСНОМУ  ОСВІТНЬОМУ  ПРОСТОРІ

ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
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Господарочка

СМАЧНОГО!

У зв’язку з реорганізацією 
територіальних органів Дер-
жавної ветеринарної та фіто- 
санітарної служби України, 
Управління ветеринарної ме-
дицини в Дніпропетровсько-
му районі Дніпропетровській 
області повідомляє про при-
пинення діяльності як юри-
дичної особі. Заявлення кре-
диторів своїх вимог до уста-
нови приймаються протягом 
двох місяців із дня публікації 
оголошення.

ОВНИ. Ви опинитеся 
в центрі уваги. Оточуючі 
будуть довіряти всім ва-
шим діям. Проявіть свою 
енергійність і покажіть 
своє прагнення до мети. 
Однак у вас будуть не 
тільки активні періоди, 
знайдеться й час для від-
починку.

ТІЛЬЦІ. У вас поси-
литься тяга до створення 
нових проектів. Це буде 
приносити вам неймовір-
не задоволення і навіть 
прибутки. Тиждень буде 
сприятливим для поїздок і 
подорожей, а також, мож-
ливо, спілкування з іно-
земцями.

БЛИЗНЮКИ. На цьо-
му тижні ви будете вирі-
шувати багато фінансових 
питань, особливо пов’яза-
них з отриманням та повернен-
ням кредитів. Також час зараз 
сприятливий для інвестиційної 
діяльності й початку нових про-
ектів у фінансовій сфері. 

РАКИ. До вас прийде гармо-
нія в розвитку особистих від-
носин. Проявіть підвищену ак-
тивність. На роботі намагайтеся 

уникати можливих конфлік-
тів із колегами. Це несприят-
ливий період для з’ясування 
будь-яких стосунків.

ЛЕВИ. На цьому тижні ви 
зможете вдало вирішити всі 
свої проблеми. Зараз ви здат-
ні займатися справами, які 
зажадають від вас великих 
зусиль. Також у вас налаго-
дяться взаємини з колегами 
по роботі.

ДІВИ. Початок цього тиж-
ня стане успішним для особи-
стого життя. Ваші шанси на 
успіх значно підвищаться, так 
як ви будете вести себе більш 
вільно й впевнено. Якщо у вас 
вже є кохана людина, то ваші 
стосунки будуть відчувати 
позитивну динаміку. 

ТЕРЕЗИ. Присвятіть біль-
ше часу домашнім справам. 
Зараз сприятливий період для 

наведення порядку в будинку 
або для поліпшення своїх жит-
лових умов. Також буде добре 
налагодити стосунки з членами 
своєї родини. 

СКОРПІОНИ. На цьому тиж-
ні ви вимагатимете багато різ-
ного спілкування. Всі розмови 
будуть викликати у вас непід-

робний інтерес. Ваші співроз-
мовники будуть передавати вам 
свою енергію й заряджати тільки 
позитивом.  

СТРІЛЬЦІ. Займіться своїми 
фінансовими питаннями. Якщо 
ви будете діяти активно, то змо-
жете розібратися в усьому з ви-
годою для себе. Зараз для цього 
у вас сприятливий час.

КОЗЕРОГИ. Ви матимете 
можливість використовувати 
свій шарм і це допоможе вам 
налагодити спілкування з ото-
чуючими. Тому ви можете вико-
ристати шанс для того, щоб про-
сувати в життя свої плани. 

ВОДОЛІЇ. На цьому тижні 
ви можете заглибитись у свій 
внутрішній світ. Комфорт та 
особистий простір – це саме те, 
чого вам іноді не вистачає, щоб 
зібрати всі думки до купи. Але й 
нехтувати спілкуванням з друзя-
ми не варто. 

РИБИ. Ви станете більш гар-
монійними у відносинах із дру-
зями завдяки тому, що ви будете 
багато із ними спілкуватися. 
Цілком можливо, що у вас мо-
жуть зав’язатися нові знайомі. 
Це може статися на основі нових 
спільних інтересів та захоплень.

СУП ІЗ ЧЕРВОНОЇ КВАСОЛІ
Інгредієнти: квасоля червона – 300 гр, горіхи волоські – 100 гр, цибуля – 

1 шт., вода – 8 склянок, сік гранатовий – 2 склянки, зелень петрушки, кропу, 
селери, кінзи, м’яти по 1-2 гілочки, перець червоний сухий 1/2 стручка, сіль.

Приготування: квасолю замочіть у холодній воді на 6-8 годин, воду 
злийте. Квасолю залийте свіжою водою (8 склянок) і варіть до готовності. 
Коли квасоля розвариться, розімніть її, щоб не залишилося цілих зерен, 
всипте рубані горіхи, дрібно нарізану ріпчасту цибулю й стручковий пе-
рець, посоліть й варіть ще 10 хв. Додайте в суп дрібно нарізану зелень, 
влийте гранатовий сік і варіть ще 3 хв.

ЗАПІКАНКА МАКАРОННА З КУРКОЮ
Інгредієнти: макарони – 200 гр, курячий фарш – 700 гр, 2 цибулини, 2 

зубчика часнику, 1 яйце, сіль, перець чорний мелений, прянощі –за смаком, 
1-1,5 ст. л. сметани, олія, панірувальні сухарі, зелень.

Приготування: зваріть макарони, не промиваючи дайте охолонути, по-
тім пропустіть з цибулею і часником через м’ясорубку. Добавте фарш, сіль, 
перець, зелень, яйце й добре перемішайте. Форму для запікання або сковороду 
без ручки змастіть олією, посипте панірувальними сухарями. Викладіть під-
готовлену масу, змастіть сметаною, посипте прянощами, покладіть помідори. 
Запікайте в духовці при середній температурі 30-35 хв. до рум’яної скоринки.

БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ ІЗ НАЧИНКОЮ
Інгредієнти: цибулина – 1 шт, морквина – 1 шт., печериці – 200 гр, 1 

стебло цибулі-порей, по 2 шт. червоного й жовтого солодкого перцю, 2 ст. 
л. олії, шинка – 300 гр, сир моцарела – 125 гр, 2 яйця, вершки – 200 мл, 
щіпка тертого мускатного горіха, м’ясний бульйон – 125 мл, сіль та перець.

Приготування: для начинки очистіть та наріжте цибулю. Моркву вимий-
те, очистіть і наріжте маленькими кубиками. Цибулю-порей очистіть і наріжте 
тонкими кільцями. У сковороді розігрійте олію, покладіть цибулю й обсмажте 
до золотистого кольору. Додайте підготовлені моркву з цибулею-порей і обсма-
жуйте 5 хв. Печериці очистіть і наріжте скибочками. Шинку наріжте кубиками. 
Гриби з шинкою додайте до смажених овочів, посоліть, поперчіть і тримайте на 
вогні 5 хв. Яйця збийте з вершками, посоліть, додайте мускатний горіх і з’єднайте 
зі смаженими інгредієнтами. Солодкий перець розріжте уздовж навпіл і очистіть. 
Нагрійте духовку до 200 °C. Половинки солодкого перцю наповніть отриманою 
начинкою й помістіть на деко, влийте м’ясний бульйон і запікайте 15-20 хв. Сир 
наріжте скибочками. Дістаньте з духовки деко із запеченим перцем і на кожну 
половинку викладіть по скибочці моцарели. Запікайте ще 15 хв.

СИРНИЙ ДЕСЕРТ
Інгредієнти: домашній сир – 300 гр, сметана – 150 гр, цукор – 2 ст. л., 

желатин – 1 ст. л., апельсин – 1 шт., банан – 1 шт., ківі – 1 шт.
Приготування: змішайте сир зі сметаною та цукром. Сирну масу 

збийте блендером. Фрукти очистіть і наріжте на чотири частини. Закип’я-
тіть 100 мл води й трохи остудіть. Поступово всипте желатин, постійно по-
мішуючи до повного розчинення. Воду з желатином влийте в сирну суміш 
і добре перемішайте. У склянку викладіть шар фруктів. Залийте сирною 
масою і знову викладіть шар фруктів. Так повторювати стільки, скільки 
необхідно. Останній шар залийте сирною масою. Прикрасьте кружечками 
різних фруктів. Поставте готовий десерт в холодильник на 30 хв.

РЕЦЕПТ ДОМАШНЬОГО МАЙОНЕЗУ
МАЙОНЕЗ КЛАСИЧНИЙ

Інгредієнти: яйце – 1 шт., олія оливкова – 100-200 мл., цукор – 5 гр, 
сіль – 1 щіпка, гірчиця готова – 0,5-1 ч. л., лимонний сік – 1-2 ч. л.

Приготування: для приготування майонезу можна використовувати 
не тільки жовток курячого яйця, але також і ціле яйце. Збийте вінчиком або 
міксером яйце (жовток) з сіллю, цукром і гірчицею. Продовжуючи збивати, 
додайте тонкою цівкою олію. Збивайте масу до загустіння. Потім додайте ли-
монний сік, спеції за смаком і знову трохи збийте.  

ЧАСНИКОВИЙ МАЙОНЕЗ
Інгредієнти: домашній майонез – 1 склянка, часник – 2-4 зубчики.
Приготування: часник подрібніть на тертці й ретельно змішайте із 

готовим домашнім майонезом.

Всі неприєм-
ності, які ваш 
недруг може ви-
словити вам в 
обличчя - ніщо в 
порівнянні з тим, 
що ваші найкра-
щі друзі говорять 
про вас за спиною.

Життєва мудрість
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з 
намірами забудови території в примі-
щенні Підгородненської м/р  (м. Підго-
родне, вул. Центральна, 46) оприлюд-
нено проект «Детальний план частини 
території м.Підгородне по вул.Шосейна 
вздовж автошляху М-04 Знам’янка-Лу-
ганськ-Ізварине Дніпропетровського ра-
йону Дніпропетровської області, щодо 
розміщення об’єктів торгівлі».

ДПТ розроблений на підставі рішен-
ня Підгородненської м/р № 4217 від 
02.10.2015р. Головною метою проекту 
є: встановлення червоних ліній та ліній 
регулювання забудови; визначення всіх 
планувальних обмежень використання 
території згідно з ДБН; обґрунтуван-
ня потреб та містобудівний розрахунок 
утворення нової земельної ділянки для 
об’єкту торгівлі і визначення її цільово-
го призначення, відображення існуючих 
земельних ділянок та їх функціональ-
ного використання по вул.Шосейній, 
м.Підгородне. Основні положення та 
ДПТ представлені для ознайомлення в 
робочі дні з 29.01.2016р. по 29.02.2016р., 
пропозиції та зауваження надаються в 
письмовій формі на адресу Підгороднен-
ської м/р до 29.02.2016р., тел. для довідок 
(056)729-16-21.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з намі-
рами забудови території в приміщенні Но-
воолександрівської сільської ради за адре-
сою: с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 
74 оприлюднено проект «Детальний план 
частини території кварталу по вул. Ком-
сомо-льська с. Новоолександрівка Дніпро-
петровський район Дніпропет-ровська об-
ласть, щодо розміщення земельних ділянок 
під індивідуальну житлову забудову».

ДПТ розроблений на підставі рішення 
сесії Новоолександрівської сільської ради 
VI/L від 15 вересня 2015р. Головною ме-
тою проекту є: уточнення у більш круп-
ному масштабі положень генерального 
плану населеного пункту, зміна функці-
онального використання території з сіль-
ськогосподарської на сельбищну, розбивка 
кварталів, встановлення червоних ліній 
нової вулиці та ліній регулювання забудо-
ви, розміщення проектних земельних ді-
лянок для садибної забудови; визначення 
всіх планувальних обмежень використан-
ня території згідно з ДБН. 

Основні положення та ДПТ представлені 
для ознайомлення в робочі дні з 29.01.2016р. 
по 29.02.2016р., пропозиції та зауваження 
надаються в письмовій формі на адресу Но-
воолександрівської с/р до 29.02.2016р., тел. 
для довідок (056)712-33-86.

Втрачено свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, індексний номер 27395042 від 29.09.2014 року,  на 
ім’я Зима Таїсія Володимирівна, серія САК №374945. 
Хто знайшов, прохання повернути за винагороду.

Втрачено свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, індексний номер 30911458 від 12.12.2014 року, на 
ім’я Дзябко Сергій Олександрович, серія САК №398970. 
Хто знайшов, прохання повернути за винагороду.

Втрачено свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, індексний номер 27406772 від 29.09.2014 року, на 
ім’я Фортун Артем Сергійович, серія САК №509371. 
Хто знайшов, прохання повернути за винагороду.

Втрачений Єдиний квиток №  217 се-
рія ДРВО виданий 11.03.2008 на ім’я 
дитини-сироти Маковської Вікторії 
Степанівни, учениці  10 класу КЗ Ново-
олександрівської СЗШ, 15.06.1996 року 
народження. Даний документ вважати 
недійсним.

Люди шукають відповідь на 
це питання, оскільки стражда-
ють від того, що хочуть, 
але не можуть пробачити.

Прощення несе визво-
лення, але щось утримує багатьох від цього бла-
городного кроку. Вони знають, що непрощення 
приносить більше шкоди їм самим, ніж кривдни-
кові, але, тим не менш, не можуть позбутися цього 
тяжкого вантажу.

Слово Боже не обходить стороною цю кричущу 
проблему, а проливає світло на спосіб її вирішення.

«Усяке роздратування й гнів, і лютість, і крик, і 

лихослів’я з усякою злобою нехай 
будуть знищені в вас; А ви один до 

одного будьте ласкаві, милостиві, 
прощаючи один одному, як і Бог у 
Христі простив вас» (Еф.4: 31,32).

Боже Слово повеліває прощати всім і завжди й 
показує, в чому це прощення полягає. Прощення – 
це рука дружби, простягнута кривднику. Без нього 
неможливо вважатися віруючим.

Прощення винних – це заповідь, обов’язкова до 
виконання.

Костянтин ДРОБІТЬКО, 
протоієрей.

ЯК ПРОБАЧИТИ? 

Відповідно до ЗУ «Про декомуніза-
цію» 05.02.2016 року в 11.00 год. за адре-
сою: с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 
1, буде проведено громадські слухання з 
питання демонтажу пам’ятника Леніну, та 
перейменування вулиць. Телефон для до-
відок: 712-60-70.

Кіровська селищна рада Дніпропетровського району, Дніпропетровської області 
повідомляє про прийняття регуляторних актів, а саме:

Рішення «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки на 2016 рік.» Від 26.01.2016 № 61-4/VІІ;

Рішення «Про ставки земельного податку та розмір орендної плати за земельні ділян-
ки на 2016 рік.» від 26.01.2016 № 62-4/VІІ;

Рішення «Про транспортний збір у 2016 році» від 26.01.2016 № 63-4/VІІ.
Виконком Кіровської селищної ради.

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних посад: головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців 
райдержадміністрації (3 вакансії); головний спеціаліст з питань запобігання та ви-
явлення корупції райдержадміністрації; головний спеціаліст служби у справах ді-
тей райдержадміністрації; головний спеціаліст – бухгалтер служби у справах дітей 
райдержадміністрації; начальник відділу персоналу та організаційної роботи рай-
держадміністрації; головний спеціаліст відділу персоналу та організаційної роботи 
райдержадміністрації; начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміні-
страції; головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
(2 вакансії); головного спеціаліста відділу діловодства і контролю райдержадміні-
страції; головний спеціаліст з питань економічного аналізу тваринництва і врегу-
лювання відносин власності і кадрового забезпечення управління агропромислово-
го розвитку райдержадміністрації. Вимоги до претендентів: громадянство Укра-
їни, вища освіта, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером на рівні користувача програмного забезпечення.

Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел.27-10-17
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Водохрещення господнє в наших краях поєднує сьогод-
ні церковні обряди із прагненням наших сучасників до 
здорового способу життя, до оновлення. Хрещення води в 
день свята відбувається на річках або біля інших водойм. 
Тисячі людей збираються разом, щоб прийняти саме в цей 
день «хрещення» крижаною водою, що підіймає тонус, на-
дає життєдайних сил у новому році, заряджає бадьорістю 
та стає поштовхом до нових добрих справ. 

Вже за традицією на території Балівської сільської ради 
відбулося Водохрещення на річці Оріль. Не дивлячись 
на складні погодні умови, цього дня зібралися жителі с. 
Балівки, від мала до велика, на водохрещенське купання. 
Головний обряд свята провів настоятель Свято-Троїцького 
храму с. Балівки отець Василь. Він освятив воду в Хре-
щенській ополонці. Справжні відчайдухи на чолі з Валері-
єм Рижаком, Балівським сільським головою, прийняли об-
ряд Хрещення господнього, щоб зміцнити дух, відновити 
сили та прийняти благословення на наступний рік.

На березі чергували медичні працівники Любов Падафет та 
Любов Скок, які зігрівали теплими ковдрами сміливців, що за-
нурилися в крижану воду. Свою допомогу в будь-який момент 
був готовий надати дільничний інспектор Ігор Конебас.

До купання в крижаній воді активно долучається молодь. 
Тож традиції предків у нашого народу в великій пошані.

Віка ЗОРЯНА.

ТРАДИЦІЇ ПРЕДКІВ

ГАРТУЄМО ДУХ  І  ТІЛО

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних 
робіт у лютому місяці 2016 року будуть виникати 
перерви в електропостачанні наступних населених 
пунктів нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне, с. 
Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балівка, с. 
Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел. Ювіле-
йне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Новоолексан-
дрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзер-
жинець, с. Зоря, с. Олександрівка.

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.

При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних 
ліній електропередач, трансформаторних підстанцій і 
розподільчих пунктів, відчинених і пошкоджених две-
рей у них, спроб проникнення до приміщення з елек-
тронним обладнанням сторонніх осіб, просимо спо-
віщати диспетчерську службу Дніпропетровського 
району електричних мереж за телефоном: 373-51-12, 
або районний відділ міліції. 

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.

Порядок проставлення апостиля на офіційних докумен-
тах, що видаються органами юстиції та судами, а також 
на документах, що оформляються нотаріусами України 
,визначено Наказом Міністерства юстиції України від 
11.11.2015 № 2268/5 (далі –Порядок).

Проставлення апостиля здійснюється за допомогою 
програмних засобів ведення Електронного реєстру 
апостилів в такому порядку: прийняття документів, 
формування та реєстрація заяви; розгляд документів, 
поданих для проставлення апостиля; проставлення апо-
стиля, відмова у його проставленні; видача документів за 
результатом розгляду заяви.

Проставлення апостиля за заявою будь-якої особи, яка 
подає відповідний документ, шляхом її особистого звер-
нення до територіальних органів Міністерства юстиції 
України або надіслання заяви про проставлення апостиля 
поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України чи 
його територіальних органів.

Поштовим зв’язком може бути надіслана заява про 
проставлення апостиля виключно з-за кордону та для 
проставлення апостиля на документах про державну ре-
єстрацію актів цивільного стану. У разі, коли заява про 
проставлення апостиля надійшла до Міністерства юсти-
ції України, така заява направляється територіальному 
органу для її прийняття відповідно до Порядку.

Посадова особа територіального органу Міністерства 
юстиції України за допомогою програмних засобів веден-
ня Реєстру формує заяву, на якій заявник за умови відсут-
ності зауважень до відомостей, зазначених у ній, простав-
ляє власний підпис.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє 
посадовій особі територіального органу Міністерства 
юстиції України документ, що посвідчує його особу 
та подає: оригінал документа, на якому проставляється 
апостиль, або його копію, засвідчену в установленому по-
рядку; документ про оплату послуги з проставлення апо-
стиля.

Даний порядок визначає перелік відділів державної ре-
єстрації актів цивільного стану територіальних органів 
Міністерства юстиції України.

Любов ЛЯПЧЕНКО, 
начальник відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Дніпропетровського районного управління 
юстиції у Дніпропетровській області.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПОРЯДОК  ПРОСТАВЛЕННЯ  АПОСТИЛЯ

Хто ще ні разу не був 
у садовому товаристві 
«Радуга – 87» (голова 
Михайло Кабаненко) і 
не милувався чудови-
ми краєвидами його 
вулиць та набережної, 
неодмінно запрошує-
мо в гості.

Це красиве місце в 
сел. Ювілейному ство-
рене членами товари-
ства. Влітку й зимою 
за ініціативи правлін-
ня товариства тут про-
водяться Дні чистоти, 
суботники, інші захо-
ди. Саме вони згурто-
вують людей, а їх жит-
тя роблять теплішим і 

яскравішим. Днями Микола Опанасович святкує свій День народження. Тож члени товариства бажають 
йому наснаги та опримізму, міцного здоров’я, і надалі бути активним організатором добрих справ на благо 
людей.                       Вікторія АКІМОВА. На фото: члени правління на черговому суботнику взимку. 

ДЕНЬ ЧИСТОТИ

РЕАЛЬНЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

Нещодавно на базі  Київського університету ім. 
Бориса Грінченка відбулося справжнє свято педа-
гогічної майстерності – V (ювілейний) Фестиваль 
педагогічних ідей Panasonic «Ideas for Education – 
2015», який проведено за підтримки МОНУ і з ко-
ординацією Інституту модернізації змісту освіти.

Метою освітнього заходу було заохочення та під-
тримка творчих педагогів і навчання роботі з найно-
вішим обладнанням.

До участі в заході 
були запрошені нау-
ковці, педагоги-прак-
тики, зацікавлені в 
використанні новітніх 
освітніх технологій, 
а також небайдужі до 
проблем освіти в нашій 
країні. Педагоги при-
їхали з усієї України. 
У дружній обстановці 
колеги з різних міст 
могли поспілкуватись 
між собою та гостями з 
Японії, а у демонстра-
ційній зоні – ознайо-
митися з останніми 
новинками обладнан-
ня та програмного за-
безпечення. 

Програма заходу 
була цікавою та наси-
ченою. Урочисте від-
криття розпочалось 
вітальними словами VIP гостей. 

Заступник Міністра освіти і науки Олег Дерев’ян-
ко наголосив на тому, що не може працювати ефек-
тивно система, якщо не готові педагоги. Тому було 
прийнято рішення про підписання меморандуму про 
співпрацю з компанією Рanasonic, яка безкоштовно 
навчає педагогів працювати на своєму обладнанні 
дистанційно через учбові курси на власному сайті 
(http://panaboard.kiev.ua/). Привернув увагу той факт, 
що не кожна кампанія, що фінансує освіту, має власну 
чітку та виважену освітню політику. Новим слоганом 
компанії став вислів: «Краще життя у кращому світі».

Далі директор представництва компанії 
«PANASONIK-Ukraine» Володимир Січков розпо-
вів про її найновіші продукти. Від нього учасни-
ки фестивалю дізналися про 100-річний ювілей 
кампанії, і що історія починалась із виробництва 
патронів для електричної лампочки. Сумною нови-
ною було те, що інтерактивні дошки вже знімають-
ся з виробництва. А гарною – що взамін пропону-
ється більш технологічне та безпечне обладнання, 
яке було продемонстровано на виставці в дії.

Конференцію «Актуальні питання впровадження 
ІКТ в освіті» розпочала проректор Університету ім. 
Б. Грінченка Наталія Морзе з виступу «Тенденції 
розвитку освітнього середовища». В ньому було під-
нято питання нових технологій і формування клю-
чових компетентностей в освіті. Перед аудиторією 
на обговорення були поставлені питання: ІКТ – це 
занурення в віртуальний світ чи розширення мож-
ливостей? Зробити дітей успішними – чи завжди це 
знання? Чому діти не люблять школу? Як висновок 
прозвучали тези, що змінювати потрібно не саму 
структуру освіти, а зв’язки між її ланками. Завдан-
нями «розумної освіти» повинно стати вимірювання 
не тільки вміння учнів, а й педагогів та керівників 
освітніх закладів.

Своїм баченням ситуації в освіті поділилась зав. 
відділом Інституту модернізації освіти Тамара Пуш-
карьова у доповіді на тему: «Співпраця – досягнення, 
досвід, плани».

Надзвичайний інтерес викликав виступ Сергія По-
йди – завідувача відділу дистанційного навчання ви-

щого навчального закладу «Вінницька академія непе-
рервної освіти», який презентував свій досвід роботи 
під назвою «Технології з людським обличчям».

Майстер-клас «Інтерактивний урок» із викорис-
танням інтерактивної дошки продемонструвала 
Оксана Мелеганич (вчитель хімії Іршавської ЗОШ 
I-III ст. № 1, Закарпаття).

Надзвичайно яскраве враження залишив віталь-
ний виступ школярів Гім-
назії східних мов.

Презентацію рішень 
«PANASONIC – ідеї для 
освіти» від компанії 
Panasonic яскраво провели 
її експерти Світлана Мура-
вей та Максим Волинець.

Під час перерви під час 
неформального спілкування 
в Демо-Зоні, учасники фес-
тивалю з цікавістю знайоми-
лись із технічними новинка-
ми кампанії «Panasonic», а 
також ділились враженнями 
із почесними гостями ос-
вітнього заходу: Світланою 
Литвиновою – директором 
методичного центру інфор-
маційних технологій в осві-
ті Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчан-
ня НАПН України та Ната-
лією Савіновою – шеф-ре-
дактором редакції методич-

них видань напряму «МЦФЕР. Освіта».
Відкриту дискусію «Актуальні питання успішного 

впровадження нових технологій. Взаємодія освітньо-
го суспільства, держави та бізнесу» розпочали Артур 
Кочарян (Новопечерська школа) та Лариса Андрій-
ченко («Британіка School»).

Фінал конкурсу «Panaboart Майстри – 2015» про-
ходив одночасно в 3-х аудиторіях, де презентували 
свої яскраві, вражаючі роботи 7 лауреатів. Ними 
були представлені цікаві розробки уроків із вико-
ристанням програмного забезпечення для інтерак-
тивної дошки Elit Panaboart. Роботи педагогів були 
цікавими, різної тематики, для різних вікових кате-
горій від дошкілля до ВНЗ. Переможців серед лауре-
атів визначали відкритим голосуванням із викорис-
танням мультимедійної дошки Смайлик «wink».

Майстер-клас із групою педагогів гуманітарного 
напряму провела Тетяна Марковська – методист від-
ділу дистанційного навчання вищого навчального 
закладу «Вінницька академія неперервної освіти». Її 
заняття «Ми – знавці та друзі природи» ввійшло до 
конкурсної частини фестивалю та було єдиним у но-
мінації «Дошкілля».

А переможцями конкурсної частини стали: в но-
мінації точні науки – Тетяна Чабала (вчитель Ні-
жинської ЗОШ І-ІІІ ст.); в номінації гуманітарні 
науки – Олена Софієнко (Херсонська гімназія №1, 
вчитель англійської мови), які отримали цінні пода-
рунки від компанії Panasonic. 

Фестиваль подарував масу позитивних емоцій та 
приємного спілкування з людьми, з якими вже не 
перший рік знайома віртуально, але ось тобі мож-
ливість  – і ти з ними спілкуєшся. 

Вітаємо переможців! І від усієї душі дякує-
мо Світлані Муравей, Максиму Волинцю і всьому 
творчому колективу за високий професіоналізм, 
бездоганну сумлінну працю, можливості розвива-
тися за підтримки інтелектуальних систем, ін-
новацій компанії Panasonic та за чудове свято для 
українських педагогів.

Алла СИТЕНКО, 
вихователь-методист ДНЗ №3 «Буратіно» 
Чумаківської сільської ради.
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