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ДОРОГІ ПРАЦІВНИКИ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ!

Прийміть найщиріші вітання й найкращі поба-
жання з нагоди вашого професійного свята –Дня 
працівника державної виконавчої служби.

Роль державного виконавця складна, й разом 
із цим, відповідальна, оскільки потребує винят-
кового професіоналізму та надзвичайної відда-
ності справі. Від компетентності, сумлінності та 
неупередженості державних виконавців залежить 
своєчасність і повнота виконання судових рішень, 
а відтак – забезпечення дотримання прав та сво-
бод громадян. Переконаний, що всі працівники 
державної виконавчої служби цілковито усвідом-
люють відповідальність, яка покладена на них за 
професійною складовою, тому й надалі гідно слу-
житимуть інтересам України та її громадян.

Бажаємо вам добробуту в житті та незмінної 
успішності в професійній діяльності.

ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників лік-
відації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Надання державно-
го статусу Дню ліквідатора ще раз нагадує суспільству про проблеми 
ліквідаторів-чорнобильців, людей, що віддали свої життя та здоров’я 
заради спасіння нашої землі від страшної техногенної аварії, наслідки 
якої не дають спокою людству й сьогодні.

Чорнобиль для нас – це майже три з половиною мільйони постраждалих 
від катастрофи та її наслідків. Це майже 10 відсотків території, що зазна-
ла прямого радіаційного ураження. Це 160 тисяч людей із 129 населених 
пунктів, яким довелося залишити рідні домівки й переїхати в інші місця.

Низько схиляємо голови перед усіма, хто пішов тоді в ядерний во-
гонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Вклоняємося тим, хто 
усвідомлено й жертовно віддав своє життя, виконавши обов’язок перед 
рідною землею й рідним народом.

Хай залишиться в минулому й ніколи не повториться жах чорно-
бильської катастрофи, а пам’ять про страшні події навчить нас цінува-
ти мир, спокій і процвітання.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СУДУ!
ПРИЙМІТЬ ЩИРІ ВІТАННЯ 

З НАГОДИ ВАШОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА!

Ваша діяльність має надзвичай-
но важливе значення в утверджен-
ні принципу верховенства права. 
Неупереджене, незалежне й спра-
ведливе правосуддя – запорука сус-
пільної злагоди, довіри громадян до 
влади.

Нехай ваш професіоналізм, від-
повідальність і об’єктивність у при-
йнятті рішень, щоденне чесне слу-
жіння Закону піднімають авторитет 
вітчизняної судової системи.

Бажаємо всім відмінного здо-
ров’я, наснаги й гармонії в особи-
стому житті.

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

ЗНАКОВА ПОДІЯ

ПРО СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ
VІI СКЛИКАННЯ

Відповідно до части-
ни 4, 9 статті 46 Закону 
України «Про місцеве 
самоврядування в Укра-
їні» голова Дніпропе-
тровської районної ради 
Роман Вікторович Пру-
денко підписав розпо-
рядження № 74-р від 10 
грудня 2015 року «Про 
скликання третьої сесії 
Дніпропетровської ра-
йонної ради VІІ скли-
кання».

Згідно із зазначеним 
розпорядженням, тре-
тя сесія Дніпропетров-
ської районної ради VІІ 
скликання відбудеться 
25 грудня 2015 року о 
10.00 годині в примі-
щенні районної ради за 
адресою: вул. Теплична, 
5, перший поверх, зала 
засідань.

На розгляд ради ви-
носяться питання: 

Про районний бюджет 
на 2016 рік;

Про Програму соці-
ально-економічного та 
культурного розвитку 
Дніпропетровського ра-
йону на 2016 рік;

Різне.
Порядок проведення 

сесії:
Реєстрація депутатів 

районної ради – з 09.30 
год.

Початок пленарно-
го засідання районної 
ради – о 10.00 год.

 

Передплатіть газету «Дніпровська зоря», і ви не пошкодуєте. 
Тільки в інформаційному віснику Дніпропетровського району ви діз-
наєтесь про життя сільських громад, отримаєте юридичну кон-
сультацію та роз’яснення змін у зако-
нодавстві, знайдете корисні поради для 
господинь.

Тільки на сторінках нашої газети ви 
зможете висловити власну думку з хви-
люючого вас питання. На фото зі шпальт 
газети щоп’ятниці на вас дивляться жи-
телі району – керівники, прості люди, 
усміхнені діти.

Доторкніться до живої історії Дні-
пропетровського району, станьте її ак-
тивними небайдужими учасниками.

Візьміть свого надійного друга – 
газету «Дніпровська зоря» – 

з собою в 2016 рік

Наш індекс: 61707 
Вартість: 
• на рік – 122,04 грн,

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

Без поштових послуг.

Днями в житті Сурсько-Литовської тери-
торіальної громади відбулася знакова по-
дія – відкрився після капітального ремонту 
оновлений дошкільний навчальний заклад 
№12 «Мальвіна», який гостинно зустрів 60 
малюків. Капітальний ремонт дитячого сад-
ка, який розпочався в 2014 році, вдалося зро-
бити завдяки спільним зусиллям органів об-
ласної та районної влади, керівників фермер-
ських господарств, будівельних підрядників 
і значній підтримці Григорія Андрєєва, Сур-
сько-Литовського сільського голови. 

У святковій церемонії відкриття дитсадку взяли 
участь: Володимир Пруцаков, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА, Євгеній Жадан, депутат 
обласної ради, Артьом 
Фісунов, голова рай-
держадміністрації, Ро-
ман Пруденко, голова 
районної ради, Віталій 
Жеганський, заступник 
голови районної ради 
по виконавчій роботі 
– керуючий справами, 
Анатолій Рубль, керівник ТОВ «Агроінвест», Григорій Мальований, 
керівник ФГ «Тетяна і К», жителі Сурсько-Литовської громади.

Запашним короваєм зустрічали гостей Олена Кузнєцова, завідуюча 
дитсадка «Мальвіна», разом зі своїми вихованцями. Цього сонячного 
погожого дня діти подарували присутнім позитивний настрій, роз-
повідали вірші, танцювали та 
продемонстрували свої співо-
чі таланти. На свято завітала 
казкова дівчинка Мальвіна, 
яка вручила юним дошкіль-
нятам символічний золотий 
ключик від дверей у новий 
чарівний світ Казки. Майстер-
ним дебютом був виступ ма-
леньких вихованців нової гру-
пи «Сонечко», які підготували 
для гостей святковий концерт, 
а малюки групи «Бджілка» 
подарували малечі та гостям 
запальний український танок 
«Васильки». 

З визначною подією приві-
тав сурсько-литовців Володи-
мир Пруцаков: «Спільними зусиллями до ладу привели всю будівлю 
– від фасаду до підлоги всередині, придбали нові меблі та іграшки, 
збудували три дитячих майданчики – окремо для кожної групи. На 

це з обласного та міського 
бюджетів виділили понад 
1,3 млн гривень». 

Євгеній Жадан щиро при-
вітав малечу та до всієї гори 
подарунків додав найбажа-
ніші для дітвори – цікаві й 
пізнавальні іграшки.

«Приємно бачити, як цій 
події щиро радіють діт-
лахи, – зазначив у своєму 
виступі Артьом Фісунов, – 
адже вони повинні зроста-
ти в сучасних дошкільних 
навчальних закладах, де є 
всі умови для комплексної 
підготовки до навчання в 
школі». 

До привітань приєднався 
Роман Пруденко: «Це важ-
лива подія для всіх нас. Ми 
й надалі будемо працювати 
над тим, аби допомагати 

ДИТСАДОК «МАЛЬВІНА» 
ЗАПРОШУЄ  В  КАЗКУ

дитячому навчальному за-
кладу. Тож нехай дітки тут 
виховуються в добрі та лю-
бові».

У вітальному слові Гри-
горій Андрєєв зазначив: 
«Сьогоднішнє відкриття до-
шкільного закладу – радісна 

подія для жителів нашого села, дуже вдячний всім, хто долучив-
ся до ремонтних робіт, й надалі робитимемо все можливе для на-
ших дітей, аби вони зростали щасливими й радісними в мирній 
Україні».

ДНЗ №12 «Мальвіна» – заклад загального розвитку, був засно-
ваний у 1954 році. У закладі на-
даються послуги з дошкільної 
освіти та забезпечується розви-
ток дітей у віці від 3 до 6 років, 
тут функціонують 3 дошкільні 
групи. 

Педагогічний колектив пра-
цює над гуманітарним напрям-
ком креативного розвитку осо-
бистості в умовах сучасного 
дошкільного закладу.

У дитячому садку проведено 
капітальний ремонт приміщень 
та фасаду на загальну суму 
– 828,380 грн. Проведено бла-
гоустрій дитячих майданчиків 
та встановлені нові ігрові комп-
лекси на загальну суму  497 тис. 

грн. Для дошкільнят обладнали ігрові та ванні кімнати, спальні. 
Для повноцінного функціонування придбано нові меблі, постіль-
не приладдя (подушки, матраци, постільна білизна, ковдри, руш-
ники). Хочеться вірити, що солодкі сни приходитимуть до малят 
у затишних і комфортних ліжечках. Для якісного харчування 
наявний кухонний посуд, кухонне обладнання (електроплита з 
духовою шафою). Для гармонійного розвитку є комп’ютер, му-
зичний центр, телевізійне обладнання.       

Відразу приємне враження справляє зовнішній вигляд подвір’я 
закладу: паркан у кольорах веселки, новенький ігровий майдан-
чик, гойдалки, гірки, тіньові  навіси. Є й диво-машина, яка допо-
може тримати територію в належному вигляді – газонокосарка, 
подарована Олегом Рублем. І в цьому оточенні магічно постає 
яскравий будинок, у якому на всіх дітей чекають не лише друзі, 
вихователі, а й веселі ігри, забави, цікаві екскурсії та чарівний 
світ казки. 

Під час екскурсії навчальним закладом враження переповню-
вали кожного. Вихованцям дитсадка не доведеться сумувати в 
казкових ігрових кімнатах, адже вони наповнені всім необхід-
ним для всебічного розвитку та позитивного настрою, також є 
необхідне сучасне обладнання.

Педагоги допоможуть дошкільнятам пізнати світ, де ще так ба-
гато невідомого, створять у закладі яскраве та цікаве розвиваль-
не середовище, щоб дитячий садок із казковою назвою «Мальві-
на» справді став для них другою домівкою.

Юлія ЧУМАК, с. Сурсько-Литовське. Фото автора.
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Дніпропетровська область визнана Міністер-
ством фінансів України пілотним регіоном для 
проведення навчань із питань забезпечення безпе-
ребійного функціонування єдиного веб-порталу ви-
користання публічних коштів.

Днями в залі засідань районної ради за безпосередньої 
участі голови райдержадміністрації Артьома Фісунова, 
громадськими координаторами проекту «ProZorro» було 
проведене навчання з питання: «Робота замовників у сис-
темі електронних закупівель «ProZorro». В заході взяли 
участь працівники фінансового управління райдержадмі-
ністрації, районного управління Державної казначейської 
служби, головні розпорядники коштів районного бюдже-
ту, органів місцевого самоврядування, що відповідальні за 
планування та виконан-
ня бюджету, в тому чис-
лі розпорядники коштів 
нижчого рівня та одер-
жувачі коштів районного бюджету.

Під час навчання присутні озна-
йомилися з можливостями систе-
ми «ProZorro», прослідкували на 
моніторі за особливостями прове-
дення електронних закупівель та 
завдяки поставленим питанням 
вдосконалили процедуру їх підго-
товки й проведення.

Система «ProZorro», створена з 
ініціативи громадських активіс-
тів та організацій, отримала повну 
підтримку українського уряду задля досягнення мети – забезпечення прозорості 
процесу державних закупівель, підвищення довіри бізнес спільноти, створення 
конкуренції між численними учасниками, таким чином підвищуючи якість това-

рів та послуг, а також мінімізацію корупції в цій сфері.
Суть системи «ProZorro» проста – розпорядник бю-

джетних коштів, наприклад відділ освіти райдержад-
міністрації або заклади охорони здоров’я, розміщують 
своє замовлення (лот) на інтернет-майданчику, звідки 
він автоматично потрапляє ще на 6 платформ-партнерів, 
таких як «prom.ua» або «e-tender.biz». Далі лот прохо-
дить онлайн-аукціон, в якому імена (назви фірм) учас-
ників приховані під номерами, і той з постачальників, 
який запропонує мінімальну ціну й виконає всі умови 
лота, перемагає в торгах. Вся ця процедура є відкритою 
та прозорою для кожного користувача «Інтернету».

Кожне підприємство має можливість взяти участь 
у торгах он-лайн, всі документи надаються в електро-

нному вигляді. Тільки пере-
можець на вимогу постачаль-
ника надає паперові докумен-
ти та довідки.

Кожен бажаючий після закінчення тендеру має можли-
вість побачити пропозиції всіх учасників. Також кожен 
учасник може оскаржити результати торгів, що відбулись. 
Відповідно до р. 15 Регламенту достатньо просто надіслати 
запит на «claims@prozorro.org», «claims@ti-ukraine.org» та 
на адресу замовника.

Всі зацікавлені особи мають можливість дізнатися конкре-
тну інформацію та побачити скільки грошей витратила будь-
яка державна установа завдяки модулю аналітики «BI». У біль-
шості країн світу подібні системи до «ProZorro» вважається 
найкращою моделлю державних електронних закупівель.

На сьогоднішній день платформою електронних торгів 
вже користується Міністерство інфраструктури України, Міністерство оборони 
України, Міністерство юстиції України, ДП «Укрпошта».          

На фото Наталії Яківець: учасники семінару-навчання.

СЕМІНАР-НАВЧАННЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Враховуючи велике значення місцевого самовря-
дування для розвитку народовладдя, демократиза-
ції суспільних відносин та зміцнення державності 
в Україні, вже 15 років ми відзначаємо День міс-
цевого самоврядування. Це свято об’єднало людей 
активної життєвої позиції, лідерів українських гро-
мад, організаторів втілення в життя їхньої волі.

В Дніпропетровському районному Будинку культу-
ри з нагоди Дня місцевого самоврядування відбули-
ся урочистості. Гостей та винуватців свята родинно 
зустрічав народний фольклорно-етнографічний гурт 
«Криниця», а розпорядники заходу гостинно запрошу-
вали до актової зали, святково прикрашеної квітами, 
прапорами України й Дніпропетровського району.

З Днем місцевого самоврядування самовідданих 
професіоналів своєї справи привітав Роман Пруденко, 
голова районної ради: «Кожен із нас є представником 
народу, а тому, саме ми несемо на своїх плечах вели-
чезну відповідальність перед людьми, які 
довірили представляти нам їхні інтереси. 
Сьогодні, коли в Україні відбувається де-
централізація та реформування місцевого 
самоврядування, роль влади на місцях на-
буває все більшої значимості в розвитку 
місцевих громад. Я переконаний, що ваша 
професійна майстерність, рівень знань та 
досвід, бажання працювати для розвитку 
народовладдя позитивно вплинуть на зміц-
нення української державності. Бажаю но-
вих здобутків у відповідальній справі». 

З професійним святом всіх, хто працює 
в сільських, селищних, міській та район-
ній радах, хто представляє загін народних обранців 
звернувся Артьом Фісунов, голова Дніпропетровської 
районної державної адміністрації, зазначивши, що в 
кожній європейській країні високо цінується благород-
на справа служіння людям й сприяння розвитку міс-
цевих громад: «Ефективна робота органів місцевого 
самоуправління – це запорука успіху в спільній справі 
розвитку країни та покращення умов життя її грома-
дян. Бажаю вам міцного здоров’я, завзяття, енергії та 
професійних успіхів у служінні народу України».

«Булава – всьому голова», – говорили в давнину за-
порізькі козаки. Український символ влади, мудрості 
та відваги разом із запашною паляницею, зрощеною 
рідною родючою землею, отримали цього дня голо-
ва райдержадміністрації та голова районної ради, які 
віднедавна приступили до виконання своїх владних 
повноважень та почали працювати в ім’я та на благо 
територіальних громад Дніпропетровського району.

Після привітань розпочалася церемонія нагороджень. 
Почесною Грамотою Дніпропетровської обласної ради 

за вагомий особистий вне-
сок у розвиток місцевого 
самоврядування, суспіль-
но-політичне життя райо-
ну та активну громадську 
діяльність був відзначе-
ний Віталій Жеганський, 
заступник голови район-
ної ради по виконавчій ро-
боті-керуючий справами. 
Годинником від голови  
обласної ради нагородже-
ний Іван Камінський, Юві-
лейний селищний голова.

Почесною Грамотою Дніпропетровської районної ради 
за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток місцевого 
самоврядування, вирішення соціальних проблем меш-
канців територіальної громади та з нагоди Дня місцевого 

самоврядування відзначені: 
Лариса Гардецька, головний 
лікар КЗ «Дніпропетровська 
центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної 
ради»; Лілія Соколова, ди-
ректор районної виконавчої 
дирекції обласного відділен-
ня фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати 
працездатності; Павло Крас-
ноносов, заступник началь-
ника фінансового управління 
райдержадміністрації; Олена 

Огієнко, начальник районного управління юстиції; Люд-
мила Побігай, головний лікар КЗ «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги»; Таміла Жорняк, редактор ра-
йонної газети «Дніпровська зоря»; Тетяна Сотула, дирек-
тор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді; Тетяна Лимарь, директор районного Будинку 
культури; Андрій Волков, директор КП «Побутового об-
слуговування населення «Промінь»; Олександр Дядюсь, 
директор КЗ «Малий груповий будиночок «Мій дім»; Ла-
риса Невесела, начальник відділу організаційно-кадрової 
роботи виконавчого апарату районної ради; Лариса Лео-
нова, начальник відділу бухгалтерського обліку-голов-
ний бухгалтер виконавчого апарату; Сергій Самарський, 
начальник відділу соціально-економічного розвитку те-
риторій та комунальної власності виконавчого апарату; 
Ганна Похиленко, начальник відділу діловодства та гос-
подарського забезпечення виконавчого апарату; Інна Орі-
щак, головний спеціалісту відділу організаційно-кадро-
вої роботи виконавчого апарату; Наталія Тверітникова, 
головний спеціаліст відділу соціально-економічного роз-

витку територій та комунальної власно-
сті виконавчого апарату районної ради; 
Ольга Горяна, головний спеціаліст 
відділу бухгалтерського обліку вико-
навчого апарату; Наталія Рикаш, се-
кретар Орджонікідзевської сільської 
ради; Алла Бовт, депутат Балівської 
сільської ради; Наталія Ткач, діловод 
Новоолександрівської сільської ради; 
Олена Фурман, секретар Любимів-
ської сільської ради; Тетяна Антонен-
ко, головний бухгалтер Кіровської 
селищної ради; Микола Бородій, ди-
ректор КП «Мрія» Олександрівської 

сільської ради; Тетяна Лазуренко, бухгалтер Ювіле-
йної селищної ради; Наталія Мала, бухгалтер Парти-
занської сільської ради; Олександра Гришко, депутат 
Сурсько-Литовської сільської ради; Віра Шляхтіна, 

депутат Чумаківської сільської ради; Тетяна Те-
рентьєва, бухгалтер Миколаївської сільської ради; 
Марина Лісаченко, керівник відділу з соціальних 
питань та військового обліку Підгородненської 
міської ради; Олена Лященко, головний бухгалтер 
Новомиколаївської сільської ради; Надія Шмалько, 
головний бухгалтер Волоської сільської ради. 

Почесні гості свята – ветерани місцевого само-
врядування були відзначені квітами та оплесками, 
їхній внесок у життя територіальних громад важко 
переоцінити. Нехай все добро, шановні ветерани, 
повернеться до вас сторицею. Ваш життєвий шлях 
є взірцем для тих, хто сьогодні працює в органах 
самоврядування. Ваші роки – це багатство всієї ра-

йонної територіальної громади, адже в кожній вашій 
справі є частинка вашої душі, ваших вболівань. 

Влада – то є інструмент для здобутку людьми  ща-
сливого майбутнього та водночас велика відповідаль-
ність перед людьми, перед рідною Україною. Дипло-
ми «Кращий міський, селищний, сільський голова» та 
«Кращий колектив органу місцевого самоврядування» 
отримали  переможці щорічного районного конкурсу. 

З Днем місцевого самоврядування всіх присутніх 
у залі вітали творчими виступами: вихованці дитя-
чого садка «Червона Шапочка», дитячий ансамбль 
школи естетичного виховання, Любов Поліщук та 
Еліна Цодікова, ДРБК. Ведучі заходу завзята Марія 
Шевченко та креативний Роман Гамасенко.

Урочистості супроводжував Військовий оркестр 
194 понтонно-мостового загону міста Новомосковськ. 

Шановні народні обранці, нехай професійні нави-
чки примножуються, а людська повага веде вас шля-
хом добра до нових здобутків в ім’я розквіту України. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.  Фото автора.

ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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Основним законом в 
Україні є Конституція 

України, в ній закріплені положення стосовно прав, 
свобод та обов’язків людини і громадянина.

Найчастіше органам Пенсійного фонду України до-
водиться користуватись положеннями статті 46 Кон-
ституції України, якою передбачено право на соціаль-
ний захист людини. 
Конституційне право 
на соціальний захист 
включає право грома-
дян на забезпечення 
їх у старості. Зокрема, 
пенсія за віком, за ви-
слугу років та інші її види, що призначаються у зв’язку 
з трудовою діяльністю та заслужені попередньою пра-
цею, і є однією з форм соціального захисту.

Органи Пенсійного фонду України в багатьох випад-
ках працюють з людьми похилого віку, а літні люди ма-
ють специфічний спосіб мислення, сприйняття інфор-
мації, гостру реакцію на навколишню дійсність, тут 
потрібен особливий підхід, тому працівники управлін-
ня під час спілкування з літніми людьми завжди керу-
ються статтею 34 Конституції України, якою кожному 
гарантується право на свободу думки й слова.

Загалом пенсіонери вимагають до себе більше уваги, 
ніж працюючі люди, але ще більше вони вимагають по-
ваги до себе відповідно до статті 28 Конституції Украї-
ни, бо кожен має право на повагу до його гідності.

Кожний громадянин, який звертається до органів Пен-
сійного фонду, має право подавати заяви, скарги, пропо-
зиції з питань, що стосуються пенсійного забезпечення; 
пенсіонери мають право знайомитися в приміщенні орга-
нів ПФУ з матеріалами своєї пенсійної справи, отримува-
ти від працівників управління іншу інформацію про своє 
пенсійне забезпечення, яка відома органам Пенсійного 
фонду; витребувати від працівників управління надання у 
встановленому порядку копій документів, які є в пенсійній 
справі; при зверненні за призначенням пенсії, громадяни 
мають право подавати заяви про призначення пенсії з не-
обхідними документами через представника, який діє на 
підставі доручення, особисто, поштою; отримувати роз-
писку від органу Пенсійного фонду з переліком прийнятих 
документів; вимагати від органу Пенсійного фонду надан-
ня допомоги в отриманні чи перевірці підстав для видачі 
необхідних для призначення пенсії документів; отримати 
письмове повідомлення про призначення пенсії або про 

відмову в її призначенні з обґрунтуванням причин відмо-
ви; отримати пенсійне посвідчення встановленого зраз-
ка; обрати організацію, яка буде здійснювати виплату 
та доставку пенсії (поштове відділення або банківська 
установа), одержати пенсію у строк не пізніше 25 числа 
місяця, за який виплачується пенсія; на виплату пенсії 
за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце про-

живання закордон тощо.
Управління багато працює 

над поліпшенням обслуго-
вування громадян, намага-
ється оптимізувати трива-
лість прийому. Роз’яснюючи 
пенсіонерам та платникам 

діюче законодавство, спеціалісти  дають якомога шир-
шу інформацію з тих питань, що їх цікавлять.

Працівники управління готові роз’яснити відвідувачам 
не тільки їх права та обов’язки, але й повідомити про зміни 
в законодавстві України, керуючись статтею 57 Конститу-
ції України, якою кожному гарантується отримання інфор-
мації про його права і обов’язки та діюче законодавство.

Прийом громадян та співпраця з ними в управлінні 
здійснюється на рівних умовах, не допускаються при-
вілеї, обмеження за кольором шкіри, раси, майнового 
стану, політичного, релігійного походження.

Управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропе-
тровському районі  ведеться кропітка робота з особами, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України 
або району проведення антитерористичної операції.

Для забезпечення прав громадян з питання отриман-
ня інформації про пенсійне забезпечення начальни-
ком управління, його заступниками та спеціалістами 
управління здійснюються особисті та виїзні прийоми. 
Особлива увага приділяється виїзним прийомам до 
осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Проінформувати про зміни в пенсійному законодавстві, 
права і обов’язки громадян – мешканців району управлін-
ню допомагає районна газета «Дніпровська зоря».

Управління Пенсійного фонду України в Дніпропе-
тровському районі Дніпропетровської області повсяк-
денно здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу 
з населенням району з метою повної реалізації права 
громадян на пенсійне забезпечення в старості, передба-
чене Конституцією України.

Лариса ГАЙДАМАЧУК, начальник юридичного 
відділу управління Пенсійного фонду України в Дні-
пропетровському районі Дніпропетровської області. 

ПЕНСІЙНИЙ ІНФОРМУЄ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ І ЗАХИСТУ ПРАВ 
ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Головними завданнями освіти в Україні є 
виховання громадянина України, формуван-
ня соціально зрілої, працелюбної креативної 
особистості, якій притаманне почуття власної 
гідності, повага до прав і свобод людини, сві-
доме ставлення до обов’язків людини й грома-
дянина, гордість за свою Батьківщину, здат-
ність саморозуміння й самовдосконалення, 
активної участі в соціальному житті країни. 

Ефективність соціалізуючих впливів у рамках 
школи зумовлена педагогічними чинниками, 
такими, як відповідність змісту освіти, форм та 
методів навчання, всього «шкільного клімату», 
потребам школярів та соціа-
лізуючим чинникам. Важли-
вим є оптимізація сучасних 
психолого-педагогічних під-
ходів до соціалізації молодшого школяра, їх 
оптимальне співвідношення, гармонізація 
цих чинників у розвитку школяра.

На базі КЗ Підгородненська середня за-
гальноосвітня школа № 3 (директор Крічкевич Юрій Васильович) нещодавно пройшов ра-
йонний семінар-практикум учителів початкових класів за темою «Сучасні психолого-пе-
дагогічні підходи до соціалізації молодшого школяра в умовах інтерактивного уроку». 
Керівником семінару була методист відділу освіти Кужель Наталія Олександрівна. На зу-
стріч були запрошені голови методичних об’єднань 
початкових класів Дніпропетровського району.

Розпочала семінар незвичайна подорож-екскур-
сія шкільною країною, її креативними стежками 
учнівських та педагогічних надбань. Екскурсово-
дами, під керівництвом заступника директора з ви-
ховної роботи Наталії Герасименко, були харизма-
тичні лідери учнівського самоврядування – учні 10 
та 11 класів (Влад Булава, Олександра Панфілова, 
Тетяна Рак та Владислав Махно). Під час подорожі 
по школі гостей було запрошено до шкільного му-
зею, де учні 10 класу разом зі своїм вчителем історії 
Надією Бабенко провели надзвичайно захоплюючу 
екскурсію. А цікаві факти про життя початкової 
школи – Країни Сонячних Зайчиків – вразили гостей своєю креативністю. Учасники 
семінару мали змогу переглянути виставку творчих робіт учнів школи І ступеня. 

Після екскурсії школою розпочалась організаційна частина семінару-практикуму. 
Відкрив семінар директор школи Юрій Крічкевич, який презентував рідну школу та 
ознайомив присутніх з програмою районного семінару.

Наступним етапом семінару була науково-теоретична частина, яка почалась з інтерак-
тивної вправи «Думаємо разом креативно». Учасники переглянули мультфільм та попра-
цювали в творчих групах. Вони дійшли висновку про важливість вивчення проблеми со-
ціалізації молодшого школяра та ствердження його як індивіда в соціумі. Ірина Козлова 
(заступник директора з НВР, вчитель вищої категорії) ознайомила учасників семінару з 
реаліями та перспективами роботи педагогічного колективу школи І ступеня щодо соці-
алізації молодшого школяра в умовах інтерактивного уроку; ознайомила учасників семі-
нару із соціалізацією, як соціально-педагогічною проблемою. Ірина Валеріївна акцентува-

ла увагу гостей на ефективних формах і методах 
сучасних психолого-педагогічних підходів з ви-
щезазначеної проблеми. Крім того, заступником 
директора було зазначено на важливості викори-
стання життєвого досвіду дітей у соціалізації та в 
набутті соціально-життєвого досвіду.

Практичний блок семінару підготували ви-
сококваліфіковані педагоги, які показали фраг-
менти уроків. Наталія Жук (вчитель вищої кате-
горії) та учні 3-А класу презентували фрагмент 
уроку «Я у світі» за темою «Основні обов’язки 
в сім’ї. Шанобливе ставлення до старших та ін-
ших членів сім’ї». А ось учні 3-Б класу разом зі 

своїм наставником – Ніною Кошель 
(вчитель-спеціаліст) показали фраг-
мент уроку «Природознавство» за 
темою «Яке значення мають ґрунти у 

природі та житті людей». Завітавши в 2-Б клас 
гості побачили фрагмент уроку позакласно-
го читання під керівництвом вчителя Лариси 
Ладохіної (вчитель вищої категорії)  за темою 

«А дружити треба вміти!». Вищезазначені педагоги під час показу фрагментів уро-
ків активно використовували в роботі елементи інтерактивних методик, як запоруку 
створення комфортних умов навчання та соціалізації молодшого школяра. Після пере-
гляду фрагментів гості школи завітали до учнів 2-А класу, де вони разом зі своєю вчи-

телькою Світланою Демчило (вчитель вищої категорії) пре-
зентували виховний захід «Цікавий світ професій», під час 
якого ефективно поєднувались ситуативні та перспективні 
мотивації учнів та забезпечувалась суб’єктність навчання.

Одним із останніх моментів практичного блоку була літера-
турно-музична композиція «З вдячністю до тебе, мій перший 
Вчителю», яку підготували заступники директора Козлова 
І.В. та Герасименко Н.О. разом із учнями початкової школи. 
Неперевершені ведучі – Анастасія Голякова та Арсеній Пих-
тін вразили гостей своєю артистичністю. Маленька, але та-
лановита співачка Тетянка Юнкевич, ще раз нагадала всім 
гостям про важливість родинних цінностей. Гостей семінару 
порадував своїм феєричним виступом і хіп-хоп клуб «Транс-
денс». Цікавою була й поетична хвилинка від Козлової Ірини, 

яка поділилася душевним віршем про синочка. А ось закінчив невеличку концертну про-
граму виступ учнів четвертих класів піснею «Буде Україна на землі!».

Розпочавши аналітично-методичну частину підведенням підсумків семіна-
ру-практикуму Наталія Кужель, методист відділу освіти Дніпропетровської РДА, 
яка зазначила про те, що семінар пройшов на високому рівні, за її словами школа 
ефективно продемонструвала переваги нестандартних підходів до впровадження 
теоретичних засад, проблем області та району. Наталія Олександрівна наголосила 
на тому, що потрібно всебічно вивчати особистісні й навчальні життєві компетенції. 
Крім того постійно тримати під контролем розвиток соціальних здібностей молод-
ших школярів у напрямку розвитку і самореалізації в соціумі. 

Пам’ятаймо слова В. Сухомлинського «Ми маємо справу з найскладнішим, неоці-
ненним, найдорожчим, що є в житті – з Людиною!».

Ірина КОЗЛОВА, заступник директора з НВР.

КРЕАТИВНИЙ  ДОСВІД  СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
МОЛОДШОГО  ШКОЛЯРА

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

Завдяки новації Міністер-
ства юстиції по запроваджен-
ню електронних  сервісів 
українці, сидячи за комп’юте-
ром з Інтернетом, можуть 
вже отримати чимало послуг 
на порталі Мін’юсту за адре-
сою https://minjust.gov.ua/ua/
services. І все це не виходячи з 
дому чи офісу – без черг, хаба-
рів і незручностей. 

Зокрема, можна отримати 
відомості із: Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців, 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно,   Дер-
жавного реєстру актів цивіль-
ного стану, Єдиного реєстру 
підприємств щодо яких пору-
шено провадження у справі про 
банкрутство, Системи елек-
тронної звітності арбітражних 
керуючих, Електронного суду.

Так само, забезпечено мож-
ливість подачі документів для 
реєстрації бізнесу та прав на 
нерухомість, оплати вказаних 
послуг з використанням пла-
тіжних систем.

Послугами отримання ін-
формації з ЄДР скористалося 
142 515 осіб. З ДРРП – 93 797 
осіб.

Послуга подачі заяв в елек-
тронній формі та запису на від-
відування ДРАЦС дає можли-
вість вільно обирати зручний 
для відвідування ДРАЦС час. 
Наразі даною послугою вже 
скористалися 1332 особи.

Система електронних торгів 
арештованим майном стар-
тувала 1 травня 2014 року. 
Переваги: прозорість та від-
критість торгів арештованим 
майном, відсутність корупцій-
них складових. За її функціо-
нування опубліковано 99 516 
лотів на суму 9,9 млрд грн; 
проведено 95 602 аукціонів на 
суму 9,2 млрд грн; відбулося 
15 764 торгів.

Запроваджено обмін доку-
ментами в електронній фор-
мі між Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців та 
інформаційними системами 
Пенсійного фонду, Державної 
служби статистики та Дер-
жавної фіскальної служби. Це 
звільняє громадян від необхід-
ності звертатися до кількох ін-
станцій і знижує ризик виник-
нення корупційних проявів.

Запроваджено Електронний 
реєстр апостилів у 340 відді-
лах ДРАЦС. У перший день 
запровадження реєстру про-
ставлено 368 апостилів. Пере-
вагами Електронного реєстру 
апостилів є: доступність по-
слуг з проставлення апостиля; 
оплата послуг з використанням 
платіжних систем; перевірка 
виданого апостилю у будь-якій 
точці світу за використання Ін-
тернету; відсутність корупцій-
них складових та черг.

Дніпропетровське район-
не управління юстиції.

СЕРВІСИ  МІНІСТЕРСТВА  ЮСТИЦІЇ  УКРАЇНИ 
ДЛЯ НАБЛИЖЕННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ  ДО  ЛЮДЕЙ

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління дер-
жавної реєстрації Головного терито-
ріального управління юстиції у Дні-
пропетровській області повідомляє, 
що відділ державної реєстрації смерті 
Дніпропетровського міського управ-
ління юстиції, який розташовано 
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Комсомольська, буд. 10-а, з 01 січня 2016 
року припиняє здійснювати державну 

реєстрацію смерті за вказаною адресою 
у зв’язку з його ліквідацією. 

Водночас повідомляємо, що відповідно 
до ст.6 Закону України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану» від 
01.07.2010, зокрема усі відділи державної 
реєстрації актів цивільного стану, у мі-
сті Дніпропетровську, проводять, в тому 
числі  державну реєстрацію смерті та про 
кожний факт державної реєстрації смерті 
видають відповідні свідоцтва. 

При цьому відповідно до частини 2 
статті 17 Закону України «Про держав-
ну реєстрацію актів цивільного стану» 
та глави 5  розділу ІІІ Правил державної 
реєстрації актів цивільного стану, затвер-
джених наказом Міністерства юстиції 
України від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції 
наказу Міністерства юстиції України від 
24.12.2010 № 3307/5), державна реєстра-
ція смерті за заявою, поданою не пізніше 
трьох днів з дня настання смерті чи вияв-

лення трупа, а в разі неможливо-
сті одержання лікарського свідо-
цтва про смерть, фельдшерської 

довідки про смерть – не пізніше п’яти 
днів, та до закінчення одного року з дня 
настання смерті, проводиться за остан-
нім місцем проживання померлого, за 
місцем настання смерті чи виявлення 
трупа або за місцем поховання. 

Тому заявникам рекомендуємо звер-
татися до відповідних відділів держав-
ної реєстрації актів цивільного стану у 
місті Дніпропетровську. 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
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Управління соціального захисту 
населення Дніпропетровської ра-
йонної державної адміністрації по-
відомляє, на теперішній час існує 
програма надання психологічної 
реабілітації учасникам антитеро-
ристичної операції.  

Відповідно до Порядку викори-
стання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для здійснення 
заходів щодо психологічної реабі-
літації постраждалих учасників ан-
титерористичної операції, затвер-
дженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 31.03.2015 №221 
управління соціального захисту 
населення  здійснює заходи щодо 
направлення учасників АТО на пси-
хологічну реабілітацію.  

За результатами закупівлі за дер-
жавні кошти послуг з психологічної 
реабілітації учасників антитерорис-

тичної операції Державною служ-
бою України у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористич-
ної операції на теперішній час визна-
чено  наступні санаторії, які нада-
ють послуги з психологічної реабілі-
тації: ДП «Південь-Курорт-Сервіс» 
санаторій «Орізонт» (Одеська обл.); 
ДП «Клінічний санаторій «Курорт 
Березівські мінеральні води» ЗАТ 
«Укрпрофоздоровниця» (Харківська 
обл.); Менський санаторій «Остреч» 
(Чернігівська обл.); ТОВ санаторій 
«Феофанія» (м.Київ).

Порядком передбачено, що на-
правлення видається терміном на  
14 днів. У разі необхідності, са-
наторний заклад самостійно подов-
жує термін реабілітації. 

З питання  отримання направ-
лення на психологічну реабіліта-
цію учасникам антитерористичної 

операції необхідно звернутися до 
управління соціального захисту 
населення за зареєстрованим міс-
цем проживання та надати такі до-
кументи: заяву; паспорт; пільгове 
посвідчення; документ, що підтвер-
джує безпосереднє залучення особи 
до виконання завдань антитерорис-
тичної операції в районах її прове-
дення.

За більш повною інформаці-
єю рекомендуємо звертатися до 
управління соціального захисту 
населення Дніпропетровської ра-
йонної державної адміністрації 
(каб. 9 в, вул. Теплична, 5, сел. 
Ювілейне) або за тел.753-91-36.

Лариса ЛУЦЕНКО, 
головний спеціаліст відділу з 
питань соціального захисту на-
селення управління соціального 
захисту населення.

ІДЕ ВІЙНА
Вже більше року йде війна на Сході України,
Кривава й наджорстока, бо без совісті, без прав,
Сепари всіх вбивають, навіть ту ж дитину,
Як після Гітлера Донбас руйнації зазнав…

Ганебний ворог в серці підлість носить,
А про братерство він не чув, не знав,
Як гусінь ліз, куди ніхто не просить,
Палив без жалю все, трощив, ламав.

Слабкою в бій вступила Україна:
Царьок міжгірський із «престолу» втік,

Ослабив Неньку й сам, немов пір’їна,
Піднявся з вітром – й у Ростові зник.

Він не бажав про армію подбати,
Роздягнені ж солдати – жебраки.

Та щастя наше (треба скрізь кричати!),
Спасибі – в справу втрутились жінки.

Розумні і безстрашні – Героїні!
Прославлені і в праці, і в боях.

Коли йдуть захищати Україну –
Не думають про труднощі і страх.

Зодягли армію, нагодували –
Ця допомога йшла з усіх кінців,

Скрізь гроші по копієчці збирали
І купували речі для бійців.

Це – уряду велика допомога,
Таких жінок не знайдете ніде!

Тепер всі знають: фронтова дорога
До перемоги й миру приведе!

Хай ворог думає і твердо пам’ятає:
Не ми, а він вже відчуває страх!
Бо правда, злагода перемагає,

Зло згине і розвіється, мов прах!
Хвала жінкам, найчарівнішим в світі –

Ви сяєте, як сонце золоте!
Хай Бог дає, щоб ви і ваші діти
Творили мирне, чисте і святе!

Петро ДІНЕЦЬ,
(86 років, селище Ювілейне).

Тече ріка, мов часу вічний плин,
На хвилях сонце вранішнє гойдає,

І у безмежну синю височінь
Крилатим птахом день новий злітає.

Та тільки спомин – подих полину,
І дум тяжких утримати несила

Той біль, що ятрив душу бунівну
Став обеліском на крутому схилі.
Була війна. Жахіття в цьому слові.

Вогнем палали хати і поля.
Була ріка червоною від крові,
Була від горя чорною земля,

Чиїсь батьки, чиїсь кохані діти
Тут полягли в нерівному бою.

За мир, за волю – найдорожче в світі – 
За рідну землю-матінку свою.
Їх віра в нашім серці оживає,
Їх сильний дух нам сил дає.

Хто про минуле свято пам’ятає – 
Той у майбутнє дивиться своє.

…Тече ріка, у даль-далеку  лине,
Несе життя історію нову.

Над обеліском розцвіте калина – 
І тихо ранить роси у траву…

Світлана ПЕРФІЛОВА, м. Підгородне.

СЛАВА  ГЕРОЯМ!
Над землею сонце сходить,
Земля наша щедро родить,
Кожен з нас про неї дбає

Ворогів її долає,
Бо вона у нас єдина – 
Наша ненька-Україна,

Будьмо ж гідні її слави – 
Стяга нашої держави – 

Єдність в цьому нам поможе – 
Щирість – Віра в Бога теж,

Бо без віри не здолати
Ворогів наших пихатих,

Я молюсь, щоб їх гармати
Обминали наші хати,
Щоб живі були герої – 

Їм бажаю щастя й долі – 
Вони мають на це право,

Захищаючи Державу!
Віра ОРЕЛ, сел. Ювілейне.

Старший лейтенант Надія Вікто-
рівна САВЧЕНКО штурман-опера-
тор вертольота 16-ї окремої брига-
ди армійської авіації Сухопутних 
військ Збройних сил України.

Указом  Президента України від 02 
березня 2015 року № 117/215 за незлам-
ність волі, громадянську мужність, 
жертовне служіння українському на-
родові Савченко Н. В. присвоєно зван-
ня Герой України з врученням ордена 
«Золота Зірка».

Старший лейтенант Савченко Н. 
В. народилася 11 травня 1981 року в 
місті Києві. З дитинства мріяла ста-
ти льотчиком бойових літаків. Після 
закінчення школи та першого курсу 
факультету журналістики Київсько-
го університету «Україна», Надія Савченко вступила 
за контрактом до лав Збройних сил України. Військо-
ву службу розпочала в залізничних військах, а згодом 
уклала контракт з командуванням 95-ї окремої аеромо-
більної бригади.

Протягом 2004-2005 років у складі українського ми-
ротворчого контингенту в Іраку Надія проходила служ-
бу на посаді стрільця третьої роти 72-го окремого меха-
нізованого батальйону. 

Після повернення з Іраку в 2005 році Надія Савченко 

з особистого дозволу Міністра 
оборони України вступила до 
Харківського університету По-
вітряних сил ім. І. Кожедуба. В 
2009 році після закінчення нав-
чання в Університеті лейтенан-
та Савченко Н. В. призначено 
на посаду штурмана-оператора 
вертольота Мі-24 3-го окре-
мого полку армійської авіації 
Сухопутних військ Збройних 
сил України. За час проходжен-
ня військової служби старший 
лейтенант Савченко виконала 
170 годин нальоту й 45 стрибків 
із парашутом.

З початком проведення анти-
терористичної операції на сході 

України, Надія Вікторівна, знаходячись у відпустці, як 
доброволець батальйону «Айдар», брала участь у бойо-
вих діях.

18 червня 2014 року поблизу селища Металіст Луган-
ської області, під час евакуації поранених, Надія Сав-
ченко потрапила в полон терористів.

Надія Савченко з липня 2014 знаходиться в Росії під 
арештом за звинуваченням у пособництві вбивству Кор-
нелюка і Волошина на південному сході України. Термін 
її взяття під варту продовжений до 16 січня 2016 року.

СОЦЗАХИСТ ІНФОРМУЄ

АКЦІЯ   ПОШАНИ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ГЕРОЇ  НАШОГО  ЧАСУ

Напередодні Дня Зброй-
них сил України 
та Всесвітнього 
дня волонтерів на 
фронт відправила-
ся чергова партія 
допомоги бійцям 
АТО. ЇЇ достави-
ла Об’єднана волонтерська організація 
«Союз Чорнобиль Україна» Дніпропе-
тровського та Магдалинівського районів.

Радо зустрічали нас військові 93-ї ме-
ханізованої бригади, що знаходиться 
на передових рубежах в районі міста 
Донецьк. Захисники України щиро дя-
кували всім, хто зібрав для них гостин-
ці. А це як завжди: Валентина Стець, 
Чумаківський сільський голова, Тетя-
на Ткач, начальник управління АПР, 
Мгер Каюмчан, депутат обласної ради, 
Валерій Вакух, директор птахофабри-
ки «Дніпропетровська». Автобус був 
вщент забитий подарунками.

За підтримки керівників району на-
родний ансамбль «Чорнобривці» вко-
тре виступив перед бійцями окремого 
спецбатальйону зі своєю концертною 
програмою. В кінці святкового дійства 

військові ласували смачни-
ми пиріжками від 
артистів Дніпропе-
тровського району. 
«Чорнобривці» були 
першими зі своїми 
музичними виступа-
ми в квітні 2014 року, 

коли підрозділ 93-ї бригади відправляв-
ся на передову. Саме вони були ластів-
ками з концертами на фронті. 

Серед бійців, що відправлялися на 
схід країни, був син Миколи Чирви, 
кулеметник Артем Чирва. Цей сміли-
вець пройшов Іловайський котел, бої в 
сел. Піски, отримав поранення, після 
якого була госпіталізація. Віру в пере-
могу Артем не втратив. За свій подвиг 
військовий нагороджений орденом «За 
мужність» III ступня. Пишаємося на-
шими Героями та їхніми батьками.

Коли ми полишали бойові позиції, бій-
ці наших Збройних сил запевнили нас в 
тому, що українські війська завжди гото-
ві дати відсіч ворогові й захистити Бать-
ківщину. Слава Захисникам рідної землі!

Василь СКИБА, 
волонтер Дніпропетровського району.

НЕОБХІДНА ДОПОМОГА ПОЇЗДКА ДО БІЙЦІВ

Нещодавно відбулася робоча зустріч ко-
лективу Першого Дніпропетровського міс-
цевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги з правознавцями 
органів виконавчої влади Дніпропетров-
ського району, керівником асоціації «Пра-
возахист», керівником ГО «Легітимація ос-
новних свобод».

У рамках діалогу було висвітлено такі ак-
туальні питання сьогодення, як підвищення 
рівня первинної правової допомоги населен-
ню, зацікавленість органів владних повно-
важень у наданні такої допомоги. Керівник 
асоціації «Правозахист» Олег Каспаров 
представив до розгляду проект «Інтеграція 
первинної і вторинної безоплатної правової 
допомоги в територіальній громаді Дніпропетровського району». Учасниками 
зустрічі обговорено тенденцію запровадження проекту та визначено основні 
напрямки роботи. В своїх коментарях керівник Дніпропетровського районно-
го управління юстиції Олена Огієнко наголосила на необхідності проведення 

спільних переговорів із представниками місце-
вих рад, які будуть безпосередніми учасниками 
забезпечення реалізації проекту на місцях.

Було схвалено концепцію проекту, наразі під-
готовлено та направлено заявку до Міжнарод-
ного фонду «Відродження». Слід нагадати, що 
в листопаді підписано меморандум про взаємо-
дію й співпрацю, що передбачає налагодження 
конструктивного діалогу, мобілізацію ресурсів, 
об’єднання зусиль, заохочення кращої практики 
та координацію діяльності щодо впровадження 
вищевказаного проекту.

Тісна співпраця та впевнена націленість на 
результат стануть основними складовими на 
шляху до створення в Дніпропетровському 
районі надійної та відкритої правової бази, що 

дасть можливість в повному обсязі задовольнити потреби населення в отриман-
ні правової допомоги.

Владислав КОЛЕСНИКОВ,
 головний спеціаліст сектору правового забезпечення.

СИЛА  ЗАКОНУ  В  ЄДНОСТІ

ЮРИДИЧНА СЛУЖБА ДРДА ІНФОРМУЄ

НА ФРОНТ 
ДО ДРУЗІВПросимо допомоги родині 

Іванова Олександра Івано-
вича, бійця військової ча-
стини 3750. 

Військовослужбовець пропав 
безвісті під час боїв під Дебаль-
цеве. Невдовзі після цього у ньо-
го народилася дитина. Дружині 
дуже тяжко, адже її батьки по-
мерли, а Олександр виховувався 
в дитбудинку. Тож зараз вона з 
8-місячною донечкою прожи-
ває в своїх дідуся та бабусі, щоб 
мати хоч якусь моральну та ма-
теріальну підтримку. Потрібні 
підгузники, дитяче харчуван-
ня, овочі, фрукти.

Допомогу можна принести в 
районну організацію «Союз Чор-
нобиль України» або до редакції 
газети «Дніпровська зоря».

Додаткова інформація за те-
лефоном: (067) 16-21-118. 

ЗВЕРТАЄМОСЯ 
ДО ЖИТЕЛІВ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 
РАЙОНУ!
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УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади: спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 
(тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною). У 
конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають 
повну вищу освіту відповідного професійного спрямування 
(юридична) та мають стаж роботи за фахом на державній 
службі не нижче провідного спеціаліста, не менше як  один 
рік або за фахом в інших сферах, не менш як три роки. До-
кументи приймаються протягом 30 календарних днів із дня  
опублікування оголошення про конкурс за  адресою: 52005, 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 23. Додаткову інформацію 
щодо порядку проведення конкурсу, основних функціо-
нальних обов’язків та умов оплати праці можна отримати 
за телефонами: 725-47-06, 27-80-40. 

Втрачене посвідчення дитини з бага-
тодітної родини № 8817595 від 29.12.2014 
року, особа Спересенко Дмитро Івано-
вич, вважати недійсним.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІ-
НІСТРАЦІЯ оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: заступника голови райдержад-
міністрації; головного спеціаліста відділу ведення 
Державного реєстру виборців райдержадміністра-
ції (2 вакансії); головного спеціаліста з питань запо-
бігання та виявлення корупції райдержадміністра-
ції; головного спеціаліста служби у справах дітей 
райдержадміністрації (2 вакансії); адміністратора 
Центру надання адміністративних послуг райдер-
жадміністрації (2 вакансії); головного спеціаліста 
відділу персоналу та організаційної роботи райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста відділу Дер-
жавного реєстру виборців райдержадміністрації; 
начальника відділу освіти, молоді та спорту рай-
держадміністрації; головного спеціаліста відділу 
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. 

Вимоги до претендентів: громадянство Украї-
ни, повна вища освіта за напрямком роботи, стаж 
роботи за фахом не менше 3 років, володіння пер-
сональним комп’ютером на рівні користувача про-
грамного забезпечення. Довідки за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. Теплична,5, тел.27-10-17.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕ-
ЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІ-
НІСТРАЦІЇ оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади провідного спеціаліста фінансово-господарського 
відділу. Основні вимоги: громадянство України, вища 
освіта відповідного професійного спрямування, стаж робо-
ти за фахом. До заяви про участь у конкурсі на ім’я голови 
конкурсної комісії додають такі документи: заповнену осо-
бову картку (форма № П-2ДС) з відповідними додатками; 
копії диплома про освіту й паспорта; відомості про доходи 
за 2015 рік, дві фотокартки розміром 3х4 см. Додаткову ін-
формацію про основні функціональні обов’язки, розмір 
та умови оплати праці буде надано за тел.:27-08-10, 753-
78-10. Заяву подавати за адресою: 52005, сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 5, кім. 5. Документи приймають протягом 
місяця з дня опублікування оголошення.

Істинна ввічли-
вість полягає в 
доброзичливому 

ставленні 
до людей.

як каже мудрість

СМАЧНОГО!
КУРЯЧИЙ БУЛЬЙОН ІЗ ДОМАШНЬОЮ ЛОКШИНОЮ

Інгредієнти: куряче м’ясо – 300 гр, картопля – 400 гр, морква – 1 
шт, цибуля – 1 шт, лавровий лист – 1 шт, зелень кропу й петрушки, 
перець горошком, сіль. Для локшини: яйце – 1 шт, борошно.

Приготування бульйону з курки: помийте, поріжте на шматки куряче 
м’ясо. Залийте його водою та поставте варитися. Через 40 хв. додайте порі-
зану на кубики картоплю, кружечками моркву й цілу цибулину. Посоліть, 
додайте лавровий лист, перець горошком. 

Для приготування домашньої локшини візьміть трішки борошна, 
вбийте туди 1 яйце й всипте дрібку солі. Додаючи поступово борошно, замі-
сіть туге тісто. Тісто розкатайте тонким шаром і поріжте його смужками 0,5 
см на 3-4 см. Трішки локшину обваляйте в муці. 

Коли звариться картопля, додайте локшину, зелень і доваріть ще 3 хв.

СМАЖЕНІ ЯЙЦЯ З ОВОЧАМИ
Інгредієнти: яйця – 5 шт, перець – 1 шт., цибуля – 1 шт., помідори – 2 

шт., сіль, мелений перець, зелень.
Приготування: у сковорідку викладаємо порізаний кубиками со-

лодкий перець, цибулю та помідори. Обсмажуємо овочі до тих пір, 
доки вони не стануть м’якими. Солимо, перчимо все й ретельно пере-
мішуємо. Заливаємо овочі збитими виделкою яйцями, накриваємо па-
тельню кришкою й смажимо до готовності на невеликому вогні. Зверху 
за смаком посипати омлет зеленню кропу та петрушки. Смажені яйця 
з овочами готові, розрізаємо на порції та подаємо гарячу яєчню на стіл.

ПІЦА НА ШВИДКУ РУКУ
 Інгредієнти для тіста: сметана – 4 ст. л., майонез – 4 ст. л., яйця - 2 

шт., борошно –  9 ст. л. без гірки, сода (за бажанням) – 1/2 ч. л. Для на-
чинки: сир твердий – 50-100 гр, кетчуп – 50 гр, ковбаса – 100 гр, куку-
рудза – 4 ст. л., свіжий огірок – 1 шт., зелень рубана – кріп і петрушка.

Приготування: спочатку приготуйте тісто для піци. Змішайте разом 
інгредієнти для тіста. Замішайте негусте тісто, як рідка сметана.  При-
готуйте начинку для піци. Огірок та ковбасу поріжте невеликими куби-
ками, сир натріть на середній тертці. Вилийте на велику сковороду ті-
сто. Сковорода повинна бути змазана олією. На тісто накапайте кетчуп 
і розподіліть його по поверхні тіста. Зверху на тісто розкладіть начинку 
– ковбасу, огірок, кукурудзу. Притрусіть рубленою зеленню, трішки по-
соліть. З майонезу зробіть сіточку та посипте тертим сиром. Сковороду 
поставте на середній вогонь, накрийте кришкою. Сковороду тримати на 
вогню до тих пір, поки не розтане сир. 

Готовність можна перевіряти зубочисткою. Низ піци повинен зарум’я-
нитись та затвердіти.

ГАРЯЧІ БУТЕРБРОДИ НА СКОВОРОДІ 
Інгредієнти: яйця – 3 шт., ковбаса – 200 гр, зелень кропу, петруш-

ки, зелена цибуля, кетчуп, хліб – 6-7 шматочків, сіль, перець.
Приготування: збийте вінчиком яйця. Додайте порізану кубиками ков-

басу, зелень кропу, петрушки, порізану зелену цибулю, посоліть, поперчіть 
за смаком. Начинка готова. Шматки хліба розріжте навпіл і змастіть із од-
ного боку кетчупом. Вмочіть хліб із двох сторін у тарілку з начинкою. На 
той бік, де намазаний кетчуп, викладіть ложкою начинку. Потім бутерброд 
обсмажуйте на сковорідці, спочатку з тієї сторони, де немає начинки (1 хв.), а 
потім переверніть начинкою донизу й смажте з іншого боку 1 хв. Акуратно 
вийміть бутерброд зі сковорідки і викладайте на тарілку начинкою догори. 

ЖЕЛЕ ЗІ СМЕТАНИ
Інгредієнти: сметана – 500 мл, молоко – 1 склянка, цукор – 1 склян-

ка, желатин – 30 гр, какао – 1 ст.л., ванільний цукор – 5 гр.
Приготування: налити у каструлю молоко, всипте цукор, доведіть  

до кипіння. Після того, як розтане цукор, зніміть з вогню, суміш охо-
лодіть до 70-80 градусів, додайте желатин і перемішайте до повного 
розчинення желатину. Процідіть і охолодіть до кімнатної темпера-
тури. Додайте сироп із желатином у сметану, ретельно перемішайте. 
Розділіть сметану на дві частини. В одну додайте ванільний цукор, 
перемішайте, в іншу какао, й теж перемішайте. Заповніть формочки 
для кексів сметаною на половину, залишите в холодильнику на 30 хв. 
Потім викладіть решту сметани, знову поставте в холодильник на 3 
години. Дістаньте формочки із холодильника, вийміть желе із форм.

НІЖНИЙ ШОКОЛАДНО-СИРНИЙ ТОРТ
Інгредієнти: сир домашній – 450 гр, сметана або йогурт – 450 гр, молоко 

– 1/2 склянки, желатин – 20 гр, цукор – 1/2 склянки, какао – 2 ч.л.
Приготування: залийте желатин гарячим молоком і розмішайте до 

повного розчинення. В миску висипте сир, цукор, сметану чи йогурт і 
змішайте блендером. Додайте желатинову масу й ще раз змішайте блен-
дером. Розділіть суміш на дві частини. В одну додайте какао. Вилийте 
в форму масу білого кольору й поставте в холодильник, щоб трохи за-
стигла. Потім зверху розподіліть шоколадну масу й поставте знову в хо-
лодильник до повного затвердіння. 

ОВНИ. Перша половина тижня вима-
гатиме від вас зібраності й витримки. 
Безтурботне ставлення до роботи просто 
неприпустимо. У вас всі шанси досягти 
успіху.

ТІЛЬЦІ. Для вас не один раз предста-
виться шанс досягти успіху на якомусь 
терені. Тому не втрачайте випадку. На 
службі ви обов’язково покажете себе пер-
шокласним спеціалістом. 

БЛИЗНЮКИ. Участь у вирішенні про-
блем близьких внесе ясність і взаєморозу-
міння у відносини. Уважно проаналізуйте 
поточні події, і ви зрозумієте, в якому на-
прямку вам варто рухатися далі. 

РАКИ. Цей тиждень вимагатиме від вас  
багато сил і витримки. Вам треба буде зуміти 
вчасно орієнтуватися у подіях даного періоду, у 
тому числі й на кар’єрному поприші. 

ЛЕВИ. У побуті зайвий раз ви зможете 
блиснути своїм умінням знаходити спільну 
мову з людьми й вирішувати складні сімейні 
проблеми. 

ДІВИ. Цей тиждень у вас складеться досить 

продуктивно. Особливо, якщо ви не станете 
витрачати час на всіляки дрібниці.

ТЕРЕЗИ. У вас з’явиться бажання зайнятися 
тим, у чому ви некомпетентні. На жаль, але на 
цей раз такі пориви принесуть лише непотріб-
ний головний біль.

СКОРПІОНИ. Цей тиждень буде для вас на 
рідкість сприятливим. Навіть рутинна робота 
наповниться у вас творчістю і натхненням. 

СТРІЛЬЦІ. Цей тиждень принесе вам бага-
то спілкування та позитивних емоцій. Обов’яз-
ково знайдіть час для творчої роботи. 

КОЗЕРОГИ. Вам доведеться впритул за-
йнятися всілякими проблемами. Причому не 
встигнете ви розправитися з одною, як на її 
місце прийдуть дві нові. 

ВОДОЛІЇ. На роботі, і в сім’ї, і в особистих 
відносинах все складатиметься як не можна кра-
ще. Скрізь на вас чекає розуміння, дружелюб-
ність і ще цілий перелік позитивних емоцій.

РИБИ. Активність, красномовність і вміння 
в одну мить отримати необхідну інформацію, 
зроблять для вас ці дні дуже яскравими й про-
дуктивними.

Сказ – невиліковна вірусна хвороба, що переда-
ється людині та домашнім тваринам через укуси 
та обслинення скажен-
ними тваринами-хижа-
ками (лисицями, соба-
ками, котами, щурами, 
їжаками та іншими). Найбільш сталою ознакою 
сказу є зміна поведінки хворої тварини, вона стає 
сміливою й агресивною (буйна форма), чи надто 
обережною та лагідною (тиха форма сказу), може 
проявлятись водобоязкість, слинотеча.

У 2015 році на території району встанов-
лено 4 випадки захворювання тварин на сказ 
(Новоолександрівська, Горьківська, Степова 
сільські та Підгородненська міська ради).

Складна епізоотична ситуація щодо сказу 
в Україні вимагає радикальних заходів, серед 
яких є пероральна імунізація диких м’ясоїдних, 
ефективність якої доведена, як в експеримен-
тальних, так і в польових умовах.

Управління ветеринарної медицини в Дні-
пропетровському районі повідомляє, що в 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ІНФОРМУЄ

УВАГА! РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРОРАЛЬНОЇ 

ІМУНІЗАЦІЇ М’ЯСОЇДНИХ ТВАРИН

грудні місяці буде проводитися пероральна 
імунізація диких м’ясоїдних тварин.

Якщо жителі Дніпропетровського району бу-
дуть знаходити на території лісових насаджень 

та на полях невеликі пря-
мокутні брикети-прина-
ди, які містять вакцину 
проти сказу, прохання не 

брати її та не згодовувати продуктивним тва-
ринам.

Ліквідація природного сказу – цілком реаль-
на справа за умови наполегливої праці фахівців 
ветеринарної медицини, лісового та мислив-
ського господарств та органів місцевого само-
врядування. 

 Вакцинація диких тварин допомагає скоро-
тити процент інфікування тварин, обмежити 
ризик зараження домашніх тварин та захист 
людей від захворювання на сказ. 

Пам’ятайте, лише своєчасна профілактика  
збереже життя вам та вашим улюбленцям.

Володимир ТКАЧЕНКО, 
начальник управління ветеринарної меди-
цини в Дніпропетровському районі.

7 грудня, о 05:07 год. до 
Служби порятунку «101» 
надійшло повідомлення від 
жителів про пожежу у селі 
Миколаївка Дніпропетров-
ського району, де був охопле-
ний вогнем приватний буди-
нок. До місця події прибули 
2 пожежно-рятувальних від-
ділення.  На місці події  було 
з’ясовано, що до лікарні були 
госпіталізовані жінка, 1998 
року народження, та дві її 
малолітні дитини, 2014 та 
2015 років народження, які 

ледь не загинули в будинку 
від продуктів горіння. По-
терпілих лікарі доправили 
до обласної клінічної лікарні. 

За попередніми даними, 
причиною виникнення по-
жежі стало порушення пра-
вил безпеки під час викори-
стання пічного опалення. 

Звертаємось до батьків! 
Не допускайте трагедії у 

вашій родині. Розповідайте 
своїм дітям про небезпеку 
гри з вогнем, навчайте їх 
правилам безпечної жит-

тєдіяльності. Не зали-
шайте дітей без нагляду, 
дбайте про власну безпе-
ку та безпеку своїх дітей. 
Навчайте дітей навичкам 
культури поведінки, де-
монструючи на власному 
прикладі обережність у 
поводженні з вогнем, во-
дою, газо- та електропри-
ладами, різного виду небез-
печними речовинами та 
предметами.

Дніпропетровський 
РС ДСНС.

ДСНС  ІНФОРМУЄ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ ПОСТРАЖДАЛА ЖІНКА З ДВОМА ДІТЬМИ

Втрачене пенсійне посвідчення № 179972 
на особу Стельмакова Тетяна Володи-
мирівна, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до ст.ст. 19, 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» Олександрівською 

сільською радою було проведено громадські слухання щодо врахування громадських інтере-
сів у проекті містобудівної документації – «Детальний план частини території кварталу між 
вулицями Опитна-Нова в с. Олександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської об-
ласті щодо можливості будівництва індивідуальних гаражів». Для ознайомлення з матеріала-
ми проекту в приміщенні Олександрівської с/р  за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 
1, були представлені матеріали проекту та розміщено повідомлення про розгляд містобудівної 
документації в газеті «Дніпровська зоря» за № 35 (7904) від 11.09.2015року. У ході громадських 
слухань за період з 14.09.2015 по 14.10.2015 р. не було зареєстровано звернень та пропозицій щодо 
рішень проекту. Громадські слухання по вищезазначеному проекту вважаються завершеними 
та розглянутими громадськістю без зауважень. Рішенням Олександрівської с/р від 26.11. 2015 
року за № 24-02-VII було затверджено вищезгадану містобудівну документацію.
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На базі Партизанської СШ (директор 
Віктор Невеселий) пройшли районні 
змагання з кульової стрільби серед до-
призовної молоді. За медалі від Дніпро-
петровської районної організації Товари-
ства сприяння обороні України боролись 
12 колективів (6 юнацьких та 6 дівочих).

Юнаки. Особистий залік (максимум 
50 очок): 1 місце – Олександр Бусько 
(Зорянська СШ) та Ігор Гергіль (Кіров-
ська СШ-2) – по 45 очок. 2 місце – Ігор 
Легеза (Горянівська 
СШ) – 44 очки. 3 міс-
це – Михайло Гур-
жій (Зорянська СШ) 
та Денис Боднар (Балів-
ська СШ) – по 43 очки.

Дівчата: 1 місце – 
Даша Штроо (Балівська 
СШ) – 48 очок. 2 місце – 
Анастасія Копиткова та 
Юлія Пеня (Зорянська 
СШ) – по 45 очок. 3 міс-
це – Влада Яленко (Ба-
лівська СШ) – 43 очки.

Командний залік. 
Юнаки (максимум 100 
очок): 1 місце – Зорян-
ська СШ (тренер Сергій 
Коваленко) – 88 очок. 
2 місце – Балівська 
СШ (вчитель предме-
ту «Захист Вітчизни» 
Олександр Погрібний) 
– 84 очки. 3 місце – Кіровська СШ-2 (вчитель 
предмету «Захист Вітчизни» Валентина Що-
гла) – 83 очки.

Дівчата: 1 місце – Зорянська СШ (вчитель 
предмету «Захист Вітчизни» Сергій Вер-

бицький) – 90 очок. 
2 місце – Балівська 
СШ – 88 очок. 3 міс-
це – Партизанська 

СШ (вчитель предмету 
«Захист Вітчизни» Ва-
лентин Щербатюк) – 72 
очки.

В’ячеслав Сорочан, 
голова РО ТСОУ: «Зо-
рянські снайпери ви-
ступили феноменально. 
Вихованці Сергія Ми-
хайловича вибороли 6 
комплектів медалей! До-
сить успішно виступили 
спортсмени з Балівки. У 
підопічних Олександра 
Миколайовича 3 призо-
вих місця. «Бронзвовий 
успіх» стрільців із Пар-
тизанської та Кіровської 
СШ-2 говорить про хо-

роший потенціал цих команд. Програма  мі-
сячника військово-патріотичного виховання 
молоді закінчиться силовим багатоборством».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.        
 На фото: чемпіони 2015 року.

СПОРТ

ЗОРЯНСЬКИЙ  ФЕНОМЕН

Кожного року наша держава вша-
новує людей із різними вадами здо-
ров’я. Соціальні акції до Міжнарод-

ного дня інваліда проводяться на багатьох рівнях від районного до державного, і цей рік не став 
виключенням. Ювілейна селищна територіальна об’єднана громада провела соціальну акцію, до 
якої залучили жителів пільгової категорії селища Ювілейне та села Степове. Від імені голови Іва-
на Камінського та депутатського корпусу з побажаннями міцного здоров’я та сімейного  затишку 
було вручено 94 подарунка. Також молоді та дітям із вадами здоров’я було вручено 82 подарунки 
від Артьома Фісунова, голови Дніпропетровської райдержадміністрації та Романа Пруденка, го-
лови Дніпропетровської районної ради. 20 дітей із вадами здоров’я безкоштовно відвідали виста-
ву «Посміхайтесь разом із нами» в Дніпропетровському академічному театрі російської драми 
ім. М. Горького. Багато позитивних та яскравих емоцій викликала ця вистава у малечі. 

Від імені дітей  та їхніх батьків висловлюємо щиру вдячність за увагу до дітей та подарунки.
Ольга ДІДЕНКО, спеціаліст Ювілейної селищної ради.

СОЦІАЛЬНА АКЦІЯ

ЗІГРІТІ ТУРБОТОЮ СЕРЦЯ

Днями відсвяткував свій 
30-річний ювілей заступник 
голови Дніпропетровської ра-
йонної ради по виконавчій ро-
боті – керуючий справами 

Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ. 
Шановний 

Віталію Володимировичу! 
Прийміть щирі та сердечні 

вітання з нагоди Вашого особи-
стого свята – Дня народження!

Ви – молодий і перспектив-
ний керівник, якому довелося 
очолювати районну раду в 
непростий час – завершаль-

ний рік VI скликання, пе-
ріод об’єднання тери-
торіальних громад. Сьо-
годні Ви теж займаєте 
один із керівних постів у виконавчому апараті районної ради. 

Тож бажаємо Вам безмежної енергії та наснаги в Ваших до-
брих справах на благо Дніпропетровського району!

Нехай Ваш невичерпний потенціал та ентузіазм завжди ма-
ють достатнє поле діяльності, а віра в власні сили й міцне здо-
ров’я стануть для Вас запорукою для нових звершень і висот!

З повагою
Роман ПРУДЕНКО – голова районної ради.
Голови місцевих рад району.

Виконавчий апарат районної ради.

Вітаємо шановну 
Любов Гаврилівну 

КОМІСАР
зі славним ювілеєм – 

75 років!
Дорога наша дружино,
 мамо, бабусе, прабабусе 

та щира подруго!
             Летять літа, 
                    мов бистрі води,

І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,

Що Вам уже – 75.
Хай нових днів ще буде безліч,

Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.

Здоров’я, щастя зичим не на рік
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
        З добром, любов’ю, 

спокоєм і миром.
З найкращими побажан-
нями чоловік, діти, онуки 
правнуки, друзі.

Дорогому й коханому чоловікові, та-
тові, дідусеві, другові та просто дуже 
хорошій людині 

Василеві Петровичу 
СМИКОВСЬКОМУ – 

60 років.
Прекрасный 

возраст – 60!
Его прожить 
не так-то просто.

В кругу семьи, 
в кругу друзей

Желаем 
встретить 90!

Живи, родной наш, 
долго-долго

И не считай 
свои года.

       Пусть радость,
 счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!

Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон!

Від усієї родини, дру-
зів та близь-
ких.

Минулого тижня деле-
гація українських ліка-
рів взяла участь у Щоріч-
ній конференції прокто-
логів Франціі «Journees 
de colo-Proctologie 2015». 
Конференція проходила в 
Парижі.

– Захід проводився на ви-
сокому рівні, – розповідає 
Президент Асоціації ліка-
рів-ендоскопістів України, 
заслужений лікар України, 
доктор медичних наук, стар-
ший науковий співробітник, 
завідувач відділення ендо-
скопічної діагностики та малоінвазивної хірургії Київської міської 
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, головний науковий 
співробітник Українського науково-практичного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Нікішаєв.

Європейські медики представили цікаві доповіді з локального 
лікування раку прямої кишки, хронічного геморою, лікування ко-
лостазів, діагностики мікроколітів. 

Володимир Нікішаєв: «Для українських лікарів участь у такому 
медичному заході міжнародного рівня є надзвичайно важливою. 
Мої колеги багато працюють, забезпечують висококваліфіковану 
фахову допомогу пацієнтам, розробляють та впроваджують сучас-
ні методи діагностики та лікування й повні наснаги розвивати свої 
професійні можливості. Адже відсутність довгий час доступу до 
наукової інформації, іноземної літератури, можливості стажувати-
ся за кордоном ускладнювала навчання і вдосконалення навичок.
Медичні обстеження, маніпуляції та операції постійно еволюціо-
нують, що призводить до необхідності переосмислення та вдоско-
налення їх виконання. З’явилися принципово нові технології на-
дання якісної медичної допомоги, проведення точної діагностики, 
успішних лікувальних втручань з одночасним забезпеченням мак-
симальної безпеки і комфорту для пацієнта і зведення до мінімуму 
ризику можливих ускладнень. Це допомагає скоротити перебуван-
ня пацієнта в лікувальному закладі, покращує якість його життя, 
попереджає інвалідізацію.

Тож подібні зустрічі з закордонними колегами, безсумнівно, да-
ють позитивні результати. Адже розвиток технологій, поява ново-
го інструментарію вимагають постійного ознайомлення і навчання 
роботі на ньому. Завжди цікаво обмінятися досвідом та навчитись 
чомусь новому».

Наша країна переживає зараз важкі часи. Сподіваємося, що на-
стане час, коли лікарі будуть працювати в належних умовах на 
сучасному ендоскопічному обладнанні, гідно представляти свою 
країну на міжнародних форумах, надавати ще більш якісну ендо-
скопічну допомогу населенню.

Велике враження на українську делегацію справила Ейфелева 
башта, яка до терактів 13-го листопада у Парижі була підсвічена з 
усіх сторін кольорами національного прапора України. Після 13-го 
листопада башта, з боку р. Сена освітлюються кольорами фран-
цузького прапора, а з боку Марсового поля – кольорами україн-
ського прапора. Французи розуміють ту біду, яка спіткала Україну, 
підтримують наше бажання якнайшвидше зупинити війну на на-
шій землі. В знак солідарності Франції і України Ейфелева башта 
горить жовто-блакитними вогнями.

До речі, повернувшись додому, наші лікарі були неприємно зди-
вовані, дізнавшись про те, що не тільки російські, а й вітчизняні 
інтернет-сайти називають цю інформацію фейком. Адже на згадку 
про поїздку до Франції у всіх залишилися власноруч зроблені фо-
тознімки, де Ейфелева башта – в жовто-блакитному сяйві.

Таміла ЖОРНЯК. 

УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЩОРІЧНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОКТОЛОГІВ ФРАНЦІЇ


