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Днями в залі засідань 
районної ради відбуло-
ся урочисте вручення 
паспортів громадянина 
України нового зразка в 
вигляді ID-картки юним 
мешканцям Дніпропе-
тровського району, які 
досягли 16-річного віку.

У заході взяли участь 
голова райдержадміні-
страції Артьом Фісунов, 
голова районної ради 
Роман Пруденко, началь-
ник міграційної служби 
району Тетяна Ступак.

Біометричний паспорт громадянина України цього дня отримали: Юлія Се-
менюта, Михайло Якобзон, Олег Литвинський, жителі селища Ювілейне; Юлія 
Брехуненко з села Дослідне; Діана Войченко, яка проживає в селі Новоолексан-
дрівка; Світлана Кулібаба, Володимир Веркєєв із селища Кіровське; Світлана 
Тронь та Крістіна Шаніна – жителі міста Підгородне.

Завдяки вбудованому електронному безконтактному чіпу, на картку доку-
мента записані персональні та біометричні дані власника, в тому числі міс-

ВРУЧЕНІ ПЕРШІ  ПАСПОРТИ  НОВОГО  ЗРАЗКА

Щороку вони 
збираються разом у 
цей пам’ятний для 
них день – день, 
коли кремлівське 
компартійне на-
чальство, усвідо-
мивши на крові 
тисяч полеглих на 
чужій землі своїх 
солдат, почало ви-
ведення так званого 
обмеженого кон-
тингенту з Афга-
ністану.

– Цього року 27 
літ минуло, як ми 
повернулися додому з афганського пекла живими, – без патетики, але з яко-
юсь неприхованою гордістю звучали слова Сергія Сутули, голови Підгород-
ненського афганського осередку, звернені до присутніх своїх побратимів та 
представників депутатського корпусу міської, районної та обласної рад від 
радикальної партії. 

У Сергія 13 афганських місяців боїв, де він, артилерист артполку, воював 
під Кабулом, у провінціях Кундуз, Файзабад та Джабалі. А у Володимира Ге-
расима – також артилериста реактивного дивізіону «Град» – географія боїв 
від Кандагару – до пакистанського кордону: 

– Солдатське бойове братство допомагало нам виживати в неймовірно 
складних умовах гірської місцевості Афгану, – згадує ветеран. – Й досі, ніби 
зі мною кубанець Василь Кобяков, дагестанець Муса Мусаев, з якими йшли 
бойовими шляхами. 

Ігор Лежнін, прикордонник, молодший сержант, командир відділення мо-
тострілецької роти, воював у провінції Герирак поблизу іранського кордону, 
також ділився своїми фронтовими спогадами...

Під оплески присутніх за дорученням керівництва обласної ради депутат 
Олександр Юнкевич вручив пам’ятні медалі всім підгородненським учасни-
кам афганських подій:

– Ми цінуємо ваш подвиг і будемо підтримувати вас, наших старших одно-
сельців, у повсякденних життєвих клопотах...

А один із організаторів цього врочистого дійства, депутут міськради Дми-
тро Чорний закликав афганців допомагати молодому депутатському корпусу 
рішуче наводити лад у рідному місті. На зустрічі був присутній і виступав із 
вітанням голова районного об’єднання воїнів-афганців Дмитро Чалий. 

І справді, пам’ять, навіть сумна й  трагічна, єднає долі людей. Воїни-афган-
ці вдячні своїм депутатам за чуйність і увагу до них.

Іван ЛИСЕНКО, м. Підгородне.
На знімку: депутут О. Юнкевич вручає пам’ятну медаль афганцю.

ПАМ’ЯТЬ,  ЩО  ЄДНАЄ

це проживання та сімей-
ний стан. Такі документи 
найбільш захищені від 
підробок та виключають 
можливість користування 
ними будь-якою особою, 
окрім власника. Головна 
ідея впровадження більш 
захищених паспортів, які 
забезпечують ідентифі-
кацію особи – це суттєве 
підвищення захищеності 
українців.

Одержуючи паспор-
ти європейського зразка, 
хлопці та дівчата пообі-
цяли з честю й гідністю 
носити звання громадяни-
на України, берегти й зба-
гачувати культуру свого 

народу, бути вірним заповітам славетних синів Батьківщини. А також своєю 
сумлінною працею примножувати славу неньки-землі, її багатство, самостій-
ність і незалежність. 

Музичні вітання від Ольги Мельничук прозвучали на адресу молоді, яка зро-
била перший крок у відповідальне та свідоме доросле життя, й отримала доку-
мент – паспорт громадянина України.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.     Фото Таміли Жорняк.

ПОДІЇ

Минулої п’ятниці в Дніпропетровському ре-
гіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління 
при Президентові України відкрили меморі-
альну дошку випускнику інституту капітану 
Збройних сил України Артурові Місківу. Вже 
рік минув із того часу, як під час виконання 
військового обов’язку на Донецькій землі по-
близу м. Дебальцеве обірвалось на самому злеті 
життя палкого патріота України. 

Артур Місків родом із села Березнуватівка Со-
лонянського району Дніпропетровської області. 
Він був мобілізований до Збройних сил України в 
складі 3-ого батальйону 17-ої танкової бригади в 
місто Кривий Ріг у серпні 2014 року. Уже в вересні 
його відряджають до міста Артемівськ Донецької 
області. Наприкінці грудня вже в складі 2-ої роти 
40-го батальйону 17-ої танкової бригади на посаді 
заступника командира з технічного забезпечення 

Артур потра-
пляє в зону АТО 
поблизу міста 
Дебальцеве. 10 
лютого 2015 

року старший лейтенант Артур Місків героїчно загинув, захищаючи Батьківщину у 
прямому жорстокому нерівному бою з противником. 

17 липня 2015 року Указом Президента України старший лейтенант Артур Місків 
нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно. Пізніше по-
смертно йому присвоєне звання капітана.

На заході виступив Олег Кужман, перший заступник голови Дніпропетровської 
ОДА. Слова подяки за героїчний подвиг звучали на адресу нашого земляка, та за-

клик шанувати 
пам’ять усіх, хто 
загинув, відсто-
юючи кордони 
нашої держави 
на сході України. 

– Його життя 
та смерть – зра-
зок відповідаль-
ного відношення 
до своїх обов’яз-
ків, як робив це 
Артур, ремон-
туючи танки в 
двадцятиградус-
ний мороз. Щоб 

бути гідними пам’яті героя, ми повинні віддавати всі сили для того, щоб Україна 
здобула перемогу в цій війні, – сказав Мгер Куюмчян, заступник голови облради.

За ініціативи Дніпропетровської регіональної асоціації магістрів державного 
управління та одногрупників героя в холі інституту відкрита меморіальна дошка. 

УВІЧНИЛИ  ІМ’Я  ГЕРОЯ

Освятив пам’ятну дошку керуючий Дніпропетровської Єпархії Української Православної церкви єпископ 
Симеон разом із військовим капеланом, священником храму Пресвятої Богородиці отцем Дмитрієм.

– Для нас це й урочиста, й водночас сумна подія. Ми втратили прекрасну людину, яка доблесно воювала, від-
стоюючи суверенітет країни. Розбудовувати державу мали саме такі люди. Меморіальна дошка нагадуватиме 
нашим студентам про подвиг та відданість рідній землі, – зауважив Сергій Серьогін, диретор ДРІДУ НАДУ.

З напутнім словом до всіх присутніх звернувся батько героя Валерій Тимофійович:
– Артур завжди був людиною честі. Тож питання йти чи не йти захищати рідну землю для нього не стояло. 

Нашій родині, особливо мамі, Наталії Василівні, яку він безмежно любив, брату Віталію, дуже тяжко змири-
тися з цим горем. Але ми пишаємось тим, що виховали такого сина.

Хвилиною мовчання всі присутні на заході, рідні, друзі полеглого, викладачі та студенти інституту вшану-
вали світлу пам’ять справжнього сина України Артура Місківа. 

Випускники ДРІДУ НАДУ 2008 року, друзі Артура, цього дня побували на кладовищі, де похований їх 
одногрупник, у с. Березнуватівка. У цьому ж селі захоронений Герой Небесної Сотні, Герой України Сергій 
Нігоян, учасник Революції Гідності, який загинув у січні 2014 року на Майдані в м. Києві.

Таміла ЖОРНЯК, випускниця ДРІДУ НАДУ 2008 року, м. Дніпропетровськ – с. Березнуватівка. Фото автора. 
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У вівторок у приміщенні Під-
городненської міської ради роз-
почалося громадське обговорен-
ня Генерального плану м. Під-
городного та с. Перемоги. У залі 
зібралися депутати рад різних 
рівнів, представники обласної 
та районної асоціацій фермерів 
та громадських організацій, не-
байдужі жителі. Кожен мав пра-
во висловити свою думку та побажання щодо Ге-
нерального плану розвитку території, на якій ці 
люди проживають. 

Галина Кузьменко, Підгородненський міський го-
лова, у вступному слові підкреслила, що мета зібран-
ня – обговорити планування подальшого розвитку 
на території Підгородненської міської ради, почути 
побажання жителів щодо встановлення меж. Галина 
Василівна подякувала людям за небайдужість, бо 
вперше на громадські слухання з важливих проблем 
громади зібралось так багато людей. 

Голова зборів Ан-
дрій Терновський 
наголосив, що Підго-
родне більше 20 років 
чекало на цю подію, і 
зараз саме від жителів 
залежить яким буде 
головний містобудів-
ний документ міської 
ради – Генеральний 
план.

Представники мі-
стобудівного када-
стру та спеціалісти, 
які безпосередньо за-
ймались виконанням 
замовлення на даний 
проект, презентували 
Генеральний план м. Підгородного та с. Перемоги.

Георгій Зеленський, в. о. директора ДП «Містобу-
дівний кадастр» повідомив: «Генеральний план вирі-
шує проблеми розвитку території. Площа збільшена 
на 53 %, що дасть змогу створити відповідні умови 
для проживання населення та розвитку інфраструк-
тури. Адже територія міста за два минулі десятиліття 
зростала, але стихійно, тож на часі привести її у від-
повідність та передбачити перспективу на наступні 
20 років. Також план чітко показує наміри розвитку 
території».

Роз’яснення щодо Генерального плану надав Олек-
сій Невеселий, начальник  відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфра-
структури райдержадміністрації. Він 
наголосив: «Розроблена містобудівна 
документація – це є стратегія розвитку 
території населеного пункту, і вона не 
передбачає вилучення земельних діля-
нок».

Обговорення було дуже активним. За-
питань до проектантів прозвучало бага-
то, та не на всі люди почули відповіді. 
Жителів Підгородного цікавив факт, на 
підставі яких документів та пропозицій 
розроблявся цей важливий для громади 
документ, хто давав технічне завдання 
на проектування, тобто був замовником, 
і якщо це була міська рада, то яким рішенням та коли 
депутати проголосували саме за такі зміни. 

Виступаючі були єдині в думці, що збільшити межі 
потрібно, щоб дати земельні наділи людям, які захи-
щали рідну землю, виконали свій військовий обов’я-
зок: учасникам АТО, чорнобильцям, афганцям. В 
першу чергу забезпечити потреби місцевих жителів, 
та не допустити розподілу ділянок під забудову для 
подальшого їх продажу.

Представники садових товариств попросили вклю-
чити їх місцевість  до меж міста, щоб у своїх будинках, 
де вони проживають, вони мали змогу прописатися. 

А от внесення частини орних земель фермерських 
господарств – 1 100 га до меж міста викликало осо-
бливе обурення. 

Голос Анатолія Реки, керівника фермерського 
господарства «Вперед Агро», був переповнений три-
вогою й болем, адже Генплан передбачає 50 га його 
господарства та 44 га господарства сина Анатолія 
окреслити в межах міста. А це, на думку Анатолія 
Васильовича, бездумно перекреслює справу всього 
життя не тільки самого Анатолія Реки, знаного й ша-

ГРОМАДІ  ВИРІШУВАТИ ЯКИМ  БУДЕ
МАЙБУТНЄ ПІДГОРОДНОГО

нованого аграрія Дніпропетровщини, а й усієї його 
родини – дітей та онуків, яких хлібороб з юних років 
долучив до землеробської справи, та які сьогодні вже 
досягли власних вагомих успіхів у сільському гос-
подарстві: «Я отримав землю для створення фермер-
ського господарства в 1992 році, та з того 
часу вся родина від зорі до зорі трудилась 
на цій землі, ми закупили багато техніки, 
вдосконалювали технологію вирощуван-
ня зернових та овочевих культур. Поса-
дили сад». 

Анатолій Васильо-
вич нагадав усім при-
сутнім, що Підгородне 
створене в 1778 році, й 
століттями славилось 
як мальовничий хлібо-
робський край: «То чи 
пробачать нам нащад-
ки, якщо бездумно й 
бездарно буде розба-
зарюватися земля, яка 
годує людей. Сьогодні 
вона є найбільшою цінністю на-
шого народу, але з годувальниці 
врешті перетворилась на годів-
ницю. Люди перепродують нашу 
землю. Адже під час розпаювання 
земель був залишений резервний 

фонд, більше 600 га, люди не доотримали паї з метою 
виділення ділянок під забудову. 250 га вже роздано ра-
ніше людям, які заполонили Інтернет оголошеннями 
про продаж земельних ділянок у Підгородному. Зараз 
земля там просто заростає бур’янами. Цього більше не 
можна допускати.

Безперечно, Генеральний план перспективного роз-
витку дуже потрібний, але укрупняти населені пункти 
слід за рахунок пасовищ, необробленої землі, якої в нас 
вдосталь, а не за рахунок земель сільськогосподарсько-
го призначення. Як зразок – Генеральний план розвитку 
Любимівської громади. Розширення меж відбулося, але 
жоден гектар орної землі не задіяний у проектах».  

Згідно запропонованого Генплану фермерське гос-
подарство «Гуково», керівник Ігор Рижко, в обробіт-
ку якого знаходиться 14 га землі, взагалі має припи-
нити своє існування. 

Але ж люди, які присвятили себе найпочеснішій 
аж донині в Україні хліборобській справі, вклали в 
свої господарства не тільки працю, а й вже закупили 
нову техніку, побудували зерносховища, підготува-
ли спеціалістів. Одним розчерком олівця не можна 
перекреслювати людські долі.

Мова йде також і про продовольчу безпеку, адже 
господарство «Мрія» (керівник Анатолій Река) виро-
щує овочі, яких на Дніпропетровщині не вистачає, і 
доводиться завозити з Херсонщини, ось чому борщо-
вий набір дніпропетровців виростає в ціні. А місцеві 
фермерські господарства пропонують овочеву про-
дукцію за соціальними цінами. Відкритий спеціа-
лізований магазин у Підгородному, де кожен може 
купити овочі майже вдвічі дешевше, ніж у супермар-
кетах, і біля 2 000 тонн овочів щорічно господарство 
«Мрія» постачає в мережу магазинів АТБ.

У цьому році в господарстві «Вперед Агро» зібра-

ний урожай зернових, один із кращих у районі, по-
над 60 ц/га, завдяки таким досягненням хліборобів 
ми маємо сьогодні хліб на столі. 

До того ж, хто ж як не фермери першими беруть на 
себе соціальні зобов’язання щодо вирішення нагаль-

них проблем громади. Це 
й розчищення вулиць, і 
допомога закладам соці-
альної сфери. Наприклад, 
Анатолій Река багато років 
надає безоплатну допомо-
гу Дніпропетровській цен-
тральній районній лікарні, 
постійно поставляє овочі, 
щоб харчовий раціон хво-
рих був багатий на вітамі-
ни, завжди відгукується на 
прохання надати спонсор-
ську підтримку.  

46 га земель постійного 
користування згідно Дер-
жавних актів фермерсько-
го господарства «Фортуна 

Агро» відповідно до проекту Генплану попадають під 
забудову багатоповерхівками. Керівник цього госпо-
дарства Олександр Лапа – голова асоціації фермерів 
Дніпропетровського району – здивований, хто ж буде 
жити в цих будинках, якщо за останні роки в м. Під-
городному немає приросту населення, кількість помер-
лих набагато перевищує народжуваність (за останні 5 
років на 400 чол.) «В усьому світі житло будують на не-
угіддях, то невже ми такі багаті, що можемо собі дозво-
лити закатувати в асфальт родючу землю?», – поставив 
риторичне питання присутнім Олександр Михайлович.  

 В обговоренні взяв участь депутат Дніпопетров-
ської обласної ради Віктор Шинкевич, який зазна-
чив, що окреслені перспективи розвитку повинні 
бути в кожній громаді, але планувати треба обду-
мано. Особливе занепокоєння в депутата викликало 
введення в межі міста земель сільськогосподарського 
призначення, з яких понад 200 га особливо цінної ро-
дючої землі. 

Віктор Геннадійович пояснив: «Адже в ці землі 
вкладені кошти за Державними програмами, осо-
бисті капіталовкладення землекористувачів, і сьо-
годні планувати ріллю під забудову нерозумно». 

Голова ГО «Земля і воля» Костянтин Писарев-
ський сказав: «Земля – святиня, яку не можна 
продавати, але наші реалії сьогодення протирі-
чать цій мудрості. План соціально-економічного 
розвитку території має врахувати всі інтереси та 
потреби громади. Тому сьогодні слід уважно до-
опрацювати цей документ та внести поправки в 
інтересах місцевих жителів».

Заступник голови асоціації фермерів Дніпро-
петровської області Віктор Гнойовий запропо-
нував: «Генеральний план доопрацювати, ство-
рити ініціативну групу щодо створення громади 

м. Підгородного та вивчити всі зауваження по дано-
му проекту».

Зібрання підтримало дану пропозицію. Із 10 актив-
них підгороднян створена ініціативна група, яка взя-
ла на себе відповідальність за вивчення й виконання 
всіх окреслених завдань. 

Галина Кузьменко звернулась до всіх присутніх: 
– Шановна громадо! Як людина, якій ви довірили 

представляти ваші інтереси, я стверджую, що необду-
маних рішень ми приймати не будемо. Я категорично 
проти того, щоб ми з вами розраховували на покра-
щення життя за рахунок якихось інвесторів. Пропоную 
підгороднянам самим брати на себе відповідальність 
та працювати, щоб створювати добробут людей нашої 
громади, наводити чистоту, турбуватись про екологію, 
захищати  землю наших предків.

Галина Василівна переконана: «Нас усіх не вла-
штовує, що сьогодні Підгородне – мов «загублений 
світ» між двома великими містами. Але ми маємо 
твердо усвідомити, що майбутнє славного козацько-
го краю сьогодні виключно в наших руках». 

Таміла ЖОРНЯК, м. Підгородне. Фото автора. 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 
ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» голова Дніпропетровської районної ради Роман Вікторович Пру-
денко підписав розпорядження № 17-р від 16 лютого 2016 року «Про оголошення 
конкурсу для громадських організацій району».

Згідно із зазначеним розпорядженням, конкурс відбудеться 28 лютого 2016 
року о 10.00 годині в приміщенні районної ради за адресою: вул. Теплична, 5, 
другий поверх, кабінет голови районної ради.

Конкурс проводиться в рамках проекту «Співробітництво адміністрацій та гро-
мадських організацій в сфері надання соціальних послуг». Реалізує проект асоціація 
«Час Простір Ідентичність» за фінансової підтримки Польсько-Канадської Програми 
Підтримки Демократії з метою залучення громади до вирішення суспільних проблем 
шляхом делегування повноважень.

Це дасть змогу залучити громаду не лише до процесу споживання послуг, а 

й до їх надання. Модель делегування послуг – це нова ідея щодо формування 
співпраці органів самоврядування з неурядовими організаціями (НУО) з осо-
бливим акцентом на інноваційних формах делегувань публічних завдань.

До участі в конкурсі запрошуються громадські організації, які зареєстровані в 
районному управлінні юстиції.

Для участі в конкурсі необхідно до 28 лютого 2016 року надати у відділ соці-
ально-економічного розвитку та комунальної власності виконавчого апарату 
районної ради (кімн. 11, другий поверх будівлі районної ради, тел. приймаль-
ні 27-80-98) наступну інформацію: Статут організації; презентацію напрямів 
діяльності та практичних напрацювань; бачення щодо організації та проведення 
Форуму; участі в конкурсах проектів та програм різного рівня; кількісні та якісні 
показники  залучених мешканців, громадських організацій, органів місцевого са-
моврядування Дніпропетровського району до партнерських відносин.  

З Положенням про конкурс можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
районної ради: http://www.dnіpr.dp.gov.ua.
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Нещодавно на базі КЗ Ювілейна СЗШ-1 відділом 
освіти, молоді та спорту Дніпропетровської райдер-
жадміністрації проведено районну науково-прак-
тичну конференцію педагогічних працівників з теми 
«Психолого-педагогічний супровід процесу соціалі-
зації особистості в умовах громадянського суспіль-
ства».

Метою конференції було визначити основні на-
прямки й задачі роботи педагогічних працівників 
над обласним науково-методичним проектом «Освіт-
ні стратегії соціалізації особистості громадянського 
суспільства» та районним науково-методичним про-
ектом «Соціалізація особистості школярів в умовах 
сучасного загальноосвітнього закладу сільського ра-
йону». 

В заході взяли участь керівники, заступники ке-
рівників, психологи, керівники гуртків, педагогічні 
працівники загальноосвітніх, позашкільних 
та дошкільних навчальних закладів освіти 
Дніпропетровського району.

Пленарне засідання розпочалося з виступу 
в.о. начальника відділу освіти, молоді та спор-
ту Миколи Шеремета, який у своєму вступно-
му слові звернув увагу на актуальність проблеми соціалізації учнів у сучасній 
педагогічній теорії й практиці та необхідність опрацювання даної теми у закла-
дах освіти району.

«Процес соціалізації школярів, – зазначив Микола Олександрович, – об’єднує 
в собі її соціальну адаптацію та активність, самовираження і самореалізацію. 
Найважливішим інститутом соціалізації особистості є школа. Тож, зусилля 
вчителів повинні бути об’єднані спільною метою: допомогти дитині відкрити її 
життєве покликання, створити всі необхідні умови для її духовного та інтелек-
туального зростання».

Конференція складалася з двох блоків і розпочалася пленарним засіданням, 
на якому виступили Ганна Конох – заступник директора з навчально-виховної 

роботи КЗ Миколаївська СЗШ І-ІІІ ст. №1, яка в своїй до-
повіді акцентувала увагу на необхідності психолого-педа-
гогічного супроводу процесу формування соціальної ком-
петентності молодшого школяра. 

Вікторія Масалова – заступник директора з навчаль-
но-виховної роботи КЗ Любимівська СЗШ, наголосила на 
тому, що суспільно важливим завданням для школи є за-
безпечення розбудови такого освітнього простору, в якому 
особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою 
суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень 
набувала досвіду взаємодії з соціумом.

Тетяна Пуздря – методист КЗ ДР Будинку дитячої твор-
чості, зупинилася у своїй доповіді на основних методах та 
прийомах створення ситуації успіху як напрямку соціалі-
зації особистості, зазначивши, що в результаті безумовно 
позитивного ставлення з боку педагога відбувається під-
вищення самооцінки учня, що сприяє повному розкриттю 

творчого потенціалу особистості. Впевненість 
учня у власній цінності для «значимих інших» 
дає йому можливість для повнішої подальшої 
самореалізації.

Другий блок складався з роботи за секціями, 
де були керівники груп – досвідчені психологи 

району, а саме: Юлія Немко – практичний психолог Новоолександрівської СЗШ, 
Тетяна Олійник – практичний психолог КЗ Ювілейна ПШ-2, Людмила Бойко – 
практичний психолог КЗ Партизанська СЗШ, Юлія Паленко – практичний пси-
холог ДНЗ №7 «Івушка». Кожна з груп мала можливість не тільки теоретично 
розібрати тему соціалізації особистості, а й практично зануритися в цей процес 
і, на прикладі, за допомогою різних вправ, переконатися в необхідності більш 
детально розібратися в даній тематиці. 

Велика вдячність організаторам та учасникам науково-пізнавального заходу 
за активність та проявлену творчість під час конференції.

Марія НЄМЦЕВА, методист методичного кабінету відділу осві-
ти, молоді та спорту райдержадміністрації. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 
ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
В УМОВАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
08.02.2016р. смт. Ювілейне № 

Р-24/0/291-16
Про організацію та проведення 

Зареєстровано в Дніпропетровсько-
му оплачуваних громадських робіт 
районному управлінні юстиції у 2016 
році 12 лютого 2016р. №7/145

Керуючись статтею 24 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», 
відповідно до статті 31 Закону України 
«Про зайнятість населення», Порядку 
організації громадських та інших робіт 
тимчасового характеру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 20 березня 2013 року № 175, з ме-

тою забезпечення тимчасової зайнято-
сті безробітних громадян та вирішення 
питань соціального розвитку району:

1. Затвердити перелік видів оплачу-
ваних громадських робіт, які мають 
суспільно-корисну спрямованість, 
відповідають потребам громади ра-
йону та сприяють його соціальному 
розвитку на 2016 рік, що додається.

2. Затвердити перелік підприємств, 
установ, організацій, сільських, се-
лищних та міської рад для організації 
та проведення громадських робіт у 
2016 році, що додається.

3. Фінансування оплачуваних гро-
мадських робіт, до яких залучаються 
зареєстровані безробітні, проводити 
за рахунок коштів бюджетів сіль-

ських, селищних та міської рад та/або 
коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
на випадок безробіття, підприємств, 
установ та організацій, для яких ці 
роботи виконуються. 

4. Це розпорядження набирає чин-
ності з дня його офіційного опубліку-
вання в друкованих засобах масової 
інформації.

5. Координацію та контроль щодо 
виконання цього розпорядження за-
лишаю за собою.

А. Л. ФІСУНОВ,  
голова райдержадміністрації.

  Погоджено:              М. І. СІНЧУК, 
директор Дніпропетровського 
районного центру зайнятості.

Зареєстровано в Дніпропетровському районному 
управлінні юстиції 

12 лютого 2016р. №7/145
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації від  
08.02.2016р.№Р-24/0/291-16

Перелік видів оплачуваних громадських робіт, які ма-
ють суспільно-корисну спрямованість, відповідають по-
требам громади району та сприяють його соціальному 
розвитку на 2016 рік

Упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських 
могил та інших місць поховання загиблих захисників Ві-
тчизни, які мають офіційний статус.

Благоустрій та озеленення територій населених пунк-
тів, кладовищ, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку 
та туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у 
населених пунктах.

Прибирання та утримання в належному стані придо-
рожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг.

Відновлення та благоустрій природних джерел та водо-
ймищ, русел річок.

Роботи на будівництві або ремонт об’єктів соціальної сфе-
ри: дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, 
закладів культури і охорони здоров’я, а також за договорами з 
благодійними фондами та громадськими організаціями.

Догляд за особами похилого віку та інвалідами, діть-
ми – сиротами, за хворими у закладах охорони здоров’я, а 
також за договорами з благодійними фондами та громад-
ськими організаціями.

Сільськогосподарські та лісогосподарські роботи.
Робота з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, 

роботи з документацією в архівах, у державних установах.
Участь у Всеукраїнському переписі населення.
Роботи з інформування населення про порядок отриман-

ня житлових субсидій, участь у соціологічних опитуваннях, 
статистичних обстеженнях, тимчасових масових дослі-
дженнях та анкетуванні населення.

Впорядкування територій населених пунктів з метою лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у вста-
новленому порядку відповідно до діючого законодавства.
С.Л.САРМАН, в.о. керівника апарату, начальник відділу фі-
нансово-господарського забезпечення райдержадміністрації.

Зареєстровано в Дніпропетровському районному управлінні юстиції 12 
лютого 2016р. №7/145

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації 

від 08. 02. 2016р. №Р-24/0/291-16
Перелік підприємств, установ, організацій, сільських, селищних та міської 

рад для організації та проведення оплачуваних громадських робіт у 2016 році

№
п/п

Найменування підприємства, 
організації,    установи Джерела фінансування

1. Балівська сільська рада
Фонд загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування 
України на випадок безробіття (далі – 
Фонд) та/або сільський бюджет

2. Горьківська сільська рада Фонд та/або сільський бюджет

3. Кіровська селищна рада Фонд та/або селищний бюджет
4. Новоолександрівська сільська рада Фонд та/або сільський бюджет
5. Партизанська сільська рада Фонд та/або сільський бюджет
6. Підгородненська міська рада Фонд та/або міський бюджет
7. Ювілейна селищна рада Фонд та/або селищний бюджет
8. Чумаківська сільська рада Фонд та/або сільський бюджет
9. Олександрівська сільська рада Фонд та/або сільський бюджет

10. Любимівська сільська рада Фонд та/або сільський бюджет
11. Сурсько-Литовська сільська рада Фонд та/або сільський бюджет
12. Миколаївська сільська рада Фонд та/або сільський бюджет
13. Орджонікідзевська сільська рада Фонд та/або сільський бюджет
14. Степова сільська рада Фонд та/або сільський бюджет

15.
Управління соціального захисту 
населення Дніпропетровської 
райдержадміністрації

Фонд

С.Л.САРМАН, в.о. керівника апарату, начальник відділу фінансово-гос-
подарського забезпечення райдержадміністрації.

18.02.2016 на базі Дніпропе-
тровського районного управ-
ління юстиції проведено ку-
щовий семінар із державними 
та приватними нотаріусами 
Дніпропетровського району 
щодо виконання ними в пов-
ному обсязі повноважень дер-
жавних реєстраторів у сфері 
бізнесу та нерухомості.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

В центрі селища Кіровське, за підтримки Василя Гезя, Кіровського селищного голови, 
були проведені заходи з нагоди Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів.

Зранку біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам зібралось керівництво та пра-
цівники селищної ради, депутати селищ-
ної та районної рад, ветерани Другої сві-
тової війни та воїни-інтернаціоналісти, 
активісти Кіровської громади, небайдужі 
жителі селища.

Слова подяки воїнам-інтернаціоналіс-
там за їх військовий подвиг, безстраш-
ність і героїзм, висловив Анатолій Пло-
хий, заступник селищного голови. Семен 
Калниш, голова селищної ради ветеранів, 
звернувся до воїнів-інтернаціоналістів зі 
словами підтримки та наголосив, що саме 
від мужніх чоловіків, які сьогодні на схо-
ді країни захищають кордони держави, 
і зараз, як і багато років тому, залежить 
наше майбутнє, майбутнє всієї України. І 
герої-захисники з честю виконують свій 
військовий обов’язок перед своїм народом.  

Селищною радою та керівництвом Кіровської ЗСШ була організована поїздка односельців до пам’ятника в м. Дніпропетровськ. У селищному будинку культури 
воїнам-інтернаціоналістам був організований обід із бойовими сто грамами та концерт на їхню честь. Прозвучало багато спогадів про своїх побратимів, друзі діли-
лися планами на майбутнє, пом’янули загиблих товаришів.

Ветерани висловлюють слова подяки Василеві Гезю за розуміння, підтримку та проведення даного заходу.
З повагою воїни-інтернаціоналісти Кіровської селищної ради. 

ЧЕСТЬ  І  СЛАВА

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ  ОБОВ’ЯЗОК

МУЖНІМ ЗЕМЛЯКАМ   

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

П І Д  Ч АС  ПОВЕН І  Ч И  П А ВОД К У 
СЛІД ЗБЕРІГАТИ СПОКІЙ І ДІЯТИ ВІДПОВІДНО СИТУАЦІЇ

Попередьте сусідів, по можливості надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку. Після чого: підготуйте до-
кументи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів харчування на декілька днів, медикаменти й дійте згідно з інструк-
цією: 1. Від’єднайте всі електроприлади від електромережі, вимкніть газ. 2. Придбайте гумові чоботи,  водонепроникний одяг та, по можли-
вості, надувний човен. Все це допоможе вам під час повені. 3. Перенесіть більш цінні речі та продовольство на верхні поверхи будинку або 
підніміть на верхні полиці. 4. Переженіть худобу, яка є у вашому господарстві, на якесь підвищення (якщо ви проживаєте в сільській місцевості).

У зв’язку з підтопленням помешкань, сільськогосподарських угідь, лісів, доріг існує ризик спалахів інфекційних хвороб. Заради-
ти цій біді можна, дотримуючись простих правил гігієни.

Іван КАТРИЧЕНКО, завідувач сектору режимно-секретної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захи-
сту, оборонної та мобілізаційної роботи Дніпропетровської райдержадміністрації. 

ДО УВАГИ
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Дніпропетровська районна виконавча ди-
рекція Дніпропетровського обласного від-
ділення Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездат-
ності (далі – Дніпропетровська РВД) 
інформує про надходження та вико-
ристання коштів Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд, ФСС з ТВП) за  2015 рік за напрямками 
фінансування і вимогами, передбаченими Законом України від  23.09.1999р. №1105-ХІV «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування»  (в редакції Закону України від 28.12.2014р. №77-VIII ).

Головним  завданням Дніпропетровської РВД було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансу-
вання підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у ФСС з ТВП 
особам (найманим працівникам), яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання 
страхувальниками заяви – розрахунку до Дніпропетровської РВД. Відповідний порядок фінансування, що  
затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26,  виконується Дніпропетровською РВД,  
фінансування на виплати допомог проведено в повному обсязі і в терміни, передбачені законодавством.

Протягом 2015 року зобов’язання Фонду перед страхувальниками зменшилися на 2,2 млн грн (з 3,4 
до 1,2), або на 64,7%, що свідчить про значне покращення в звітному періоді ситуації з проходженням 
коштів через Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській облас-
ті та підвищення ефективності роботи із страхувальниками, а залишок боргу Фонду складають суми  
допомог по заявах-розрахунках страхувальників, наданих в останній тиждень грудня 2015  року, та які 
були профінансовані в повному обсязі до 11-го січня 2016 року включно. На поточну дату ці платежі 
проходять протягом 5-ти робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні. Тобто, 
затримки у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із 
соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За 2015 рік доходи бюджету відділення Фонду склали 82,6 тис. грн (179,6% до плану), а витратна 
частина – 38 497,6 тис. грн, що по відношенню до запланованого рівня складає 109,4%.  

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками,  передбаченими законо-
давством, по Дніпропетровській РВД за 2015 рік склали  (тис. грн):

Найбільшу питому вагу у загальних витратах 
складають виплати на допомоги – 37,9 млн грн (або 

98,4%), а серед них – виплати по вагітності 
та пологах (20,7 млн грн), що складає 53,8% 
до загальних витрат (38,5 млн грн) та 54,6%  
до виплат на допомоги.

На виплати допомоги по тимчасовій не-
працездатності за 2015 рік використано 17,0 млн грн (на 1,8 млн грн більше, ніж за 2014 рік), що обумов-
лено збільшенням кількості оплачених днів по тимчасовій непрацездатності на 11,3 %.

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 158,4 тис. грн, що на 6,6 тис. грн мен-
ше, ніж за 2014 рік. Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної організації», за-
твердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014р. №37, у 2015 році в районні, міжра-
йонні, міські виконавчі дирекції обласного відділення Фонду за отриманням різних видів допомог 
звернулося 8 осіб, які переміщені з Донецької та Луганської областей. За період дії цього порядку 
таким особам виплачено допомоги на загальну суму 126,3 тис. грн, у тому числі: по тимчасовій не-
працездатності – 18,2 тис. грн, по вагітності та пологах – 105,9 тис.грн, на поховання – 2,2  тис. грн.

До реабілітаційних відділень санаторіїв в звітному періоді безкоштовно видано КЗ «Дніпропетровська 
ЦРЛ «ДОР» 84 путівки, придбаних за кошти Фонду безкоштовно та з оформленням листка непрацездатності 
на весь період лікування в санаторії з послідуючою виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) від 01.03.2014р. №65 «Про економію держав-
них коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу заходів  по економії коштів 
на утримання виконавчих дирекцій обласного відділення  Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету 
«Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 93,6%, економія склала 42,6 тис. грн.

В 2015 році своєчасно надано 9 вичерпних письмових відповідей на звернення громадян щодо 
порядку виплати допомог за кошти Фонду, у тому числі 8 – на звернення, що надійшли до Дер-
жавної установи «Урядовий контактний центр» та 1 – на звернення, що надійшли на «Гарячу лінію 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації».

Найбільш характерні порушення законодавства страхувальниками, що призвели до цих 
звернень: затримка у виплаті матеріального забезпечення через несвоєчасне надання страхуваль-
никам заяв-розрахунків на фінансування допомог за кошти Фонду; затримка у виплаті допомог по 
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах у зв’язку з порушенням страхувальниками 
термінів призначення матеріального забезпечення.

Одночасно інформуємо, що електронну петицію №22/010961-еп (https://petition.president.gov.ua/
petition/10961) до Президента України, ініційовану Федерацією профспілок України, щодо віднов-
лення оплати деяких соціальних послуг для працюючих і членів їх сімей за рахунок коштів Фонду, 
підтримали більше 25000 громадян. Президент України П. І. Порошенко у своїй відповіді на цю 
електронну петицію, зокрема, зазначив наступне: «Ураховуючи важливість забезпечення одер-
жання особами, застрахованими у системі загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання, та їх дітьми профілактичних соціальних послуг, Прем’єр-міністру України А. П. Яценюку 
запропоновано вжити заходів для всебічного та ґрунтовного опрацювання центральними органами 
виконавчої влади питання щодо визначення ефективності  механізмів державної підтримки надан-
ня відповідних послуг і за підсумками проведеної роботи ухвалити необхідні рішення».

Лілія СОКОЛОВА, директор Дніпропетровської районної виконавчої дирекції Дніпропетровсько-
го обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Показники виконання бюджету План Факт % вико-
нання

1 2 3 4
ДОХОДИ (тис. грн) усього: 46,0 82,6 179,6
ВИТРАТИ (тис. грн) усього: 35177,0 38497,6 109,4
в тому числі: на виплату допомог, усього: 34466,0 37856,7 109,8
з них:

• по тимчасовій непрацездатності 17770,0 17047,5 95,9
• по вагітності та пологах 16563,0 20650,8 124,7
• на поховання 133,0 158,4 119,1

організаційно-управлінські заходи 669,0 626,4 93,6
витрати по виконанню обов’язків страховика 5,0 2,1 42,0
інші витрати (на виплату допомог громадянам, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 37,0 12,4 33,5

НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА  2015 РІК 
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ІНФОРМУЄ

Визначна подія відбулась у Дніпро-
петровському районі на базі Кому-
нального закладу Зорянська середня 
загальноосвітня школа. Похмурого 
зимового дня навчальний заклад 
гостинно розкрив двері учасникам 
обласної науково-практичної кон-
ференції. Це був підсумок дворічної 
роботи учасників україно-польсько-
го проекту «Шкільна академія під-
приємництва». Опікуни обласних 
клубів включилися в роботу над те-
мою «Євроінтеграційний напрямок 
навчального закладу, як інструмент 
формування конкурентоспроможної 
особистості через елементи підпри-
ємницької освіти». 

Щирими словами, хлібом-сіллю 
зустрічали гостей члени клубу під-
приємництва та учні школи. Тут 
були й веселі українські пісні у вико-
нанні учениць 11 класу (класний керівник Біла Н. М.), і запальні народні танці 
маленьких україночок з 3 та 4 класів (класоводи Крен Т. Д. та Єфіменко Л. О.).  

Не менш захоплюючою виявилася екскурсія шкільними музеями. Учні 5 класу (клас-
ний керівник Гноєва А. С.) презентували експозиції в музеї народознавства, де зібрано 
колекцію українських вишитих рушників із різних куточків нашої держави, а також ви-
ставка робіт учнів школи. А в бібліотеці учасників конференції зустріли екскурсоводи 
– учні 8 класу Юлія Личката та Владислав Вовчок, які разом із вчителькою англійської 
мови Височиною О. А. розповіли про унікальні репродукції картин Дрезденської гале-
реї. Копії картин цієї галереї прикрашають стіни шкільної бібліотеки.

Учасники конференції продовжили роботу в актовій залі, де обласний коор-
динатор проекту, старший викладач кафедри педагогіки та психології Дніпро-
петровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Світлана 
Кушнікова привітала учасників конференції, розкривши актуальне питання су-
часної освіти «Розвиток інноваційної особистості через запровадження підпри-
ємницької освіти в умовах креативного простору».   

Далі керівники клубів розпочали презентації візиток шкільних клубів підприємни-
цтва. Першими були господарі – шкільний клуб підприємництва «Успіх» Зорянської 
СЗШ (опікун клубу – вчитель економіки Вербицька Т. М.). Учні-старшокласники в теа-
тралізованій формі показали таланти Дніпропетровщини, й те, чим ми пишаємося, те, 
що ми можемо передати наступним поколінням. Катя Холодкова (учениця 4 класу), яка 
виступала в ролі маленької, несміливої, сором’язливої дівчинки-України та В’ячеслав 
Мельник (учень 10 класу) презентували божий дар – українську вишивку. 

І «запалала» зала різнобарв’ям. Дівчата та 
хлопці продемонстрували українську виши-
ванку. Очей не можна було відірвати від різ-
номаїття українських сорочок, які були виши-
ті й хрестиком, і гладдю. Під керівництвом 
заступника директора з навчально-виховної 
роботи Шербини С. М. у дефіле взяли участь 
більше двадцяти учасників від 3-х років до 
30-ти. Продовжили візитівку клубу вироби 
наших зорянських майстринь: вишиті хрести-
ком картини Катерини Гузь, вишиті прикраси 
й серветки Оксани Коваленко, вироби, вико-
нані у стилі петриківського розпису, Світлани 
Бевз, букети із солодощів Сніжани Малої.

Після відео-презентацій всіх клубів, роз-
почався ярмарок бізнес-ідей. Було чому 
здивуватися! З усієї області шкільні клуби 
підприємництва привезли свої таланти – 
це й розписані вироби з глини, й українська 
вишиванка, й вироби з підручних матеріа-
лів, і ляльки-мотанки, навіть паливні пеле-

ти, виготовлені із різної сировини. Повчитися було чому.
На заключному етапі Світлана Кушнікова нагородила кращих учасників украї-

но-польського проекту за підсумками роботи 2015 року. Подяки ректора ДОІППО М. І. 
Романенко отримали найкращі опікуни клубів зі всієї області, серед них були й колеги 
з нашого району. За вміння перетворювати ідеї в реальність через реалізацію заходів 
україно-польського проекту «Шкільна академія підприємництва», що мають на меті 
розвиток компетенції, які є важливим чинником у процесі навчання упродовж життя, 
відзначені директор КЗ Зорянська СЗШ Кулак Л. В., керівник шкільного клубу підпри-
ємництва «Успіх»  Вербицька Т. М., опікуни шкільного клубу підприємництва «Форму-
ла успіху» КЗ Ювілейна СЗШ № 1 Ліцукова З. І. та Дерягіна А. В. 

Наш шкільний клуб підприємництва «Успіх» у обласному конкурсі «Відео – 
візитівка шкільного клубу підприємництва» посів ІІІ місце, поступившись клу-
бам із Синельниківського району й міста Кривого Рогу.

Справжнім подарунком усім учасникам науково-практичної конференції ста-
ла театралізована вистава І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я» у виконанні 
учнів 9 класу під керівництвом вчителя Риндич Т. А. Це було дійсно позитивне і 
незабутнє завершення визначної події. 

Від’їжджаючи із гостинної Зорі кожен учасник отримав безліч продуктивних 
прибуткових бізнес-ідей, гарний заряд сил для подальшої плідної праці, цікаві 
знайомства й щирі надії на нові зустрічі.

Тетяна ВЕРБИЦЬКА, 
вчитель економіки КЗ Зорянська СЗШ.

ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК 
ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ДІЇ

З кож-
ним роком 
нас відда-

ляють події, пов’язані з війною в Респу-
бліці Афганістан. Ті хлопці, які брали 
безпосередню участь у цій війні сьо-
годні живуть серед нас.  

Так, у 60 ДПРЧ м. Підгородного несе 
службу водій Сергій Найденко, якому 
випало на долю вдихнути пил афган-
ської землі у складі військ колишнього 
СРСР. За зразкове виконання військо-
вого обов’язку він був нагороджений 
медаллю «Воїну-інтернаціоналісту від 
вдячного афганського народу».

У День вшанування учасників бойо-
вих дій на території інших держав та з 
нагоди 27-ї річниці виведення військ із 

Республіки Афганістан, співробітники Дніпропетровського РС ДСНС завітали з візитом до Сергія Найденка. Від 
колег звучали слова привітань та пошани воїну-афганцю. 

Пройшло багато часу, а він і досі пам’ятає своїх товаришів та командирів. Зі сльозами на очах згадує Сергій 
побратимів, які загинули під час виконання свого службового обов’язку перед Батьківщиною та повернулися 
додому в цинкових саркофагах.  

Актуальним питанням і сьогодні залишається мирне небо над головою та спокій на рідній землі. Адже мир – це 
основа життя, якого ми сьогодні прагнемо найбільше.                                 Андрій ЄГОРОВ, начальник 60 ДПРЧ.

МУЖНІСТЬ, ЩО ГАРТУВАЛАСЬ В АФГАНІ

АКЦІЯ ПОШАНИ

Найцінніше, 
що є на світі – 

це життя людини. 
А життя та здоров’я 
наших дітей – вдві-
чі дорожчі для нас. 

Народна мудрість говорить: «У дитини заболить 
пальчик, а в матері – серце».

Нині в програмі початкової школи приділяєть-
ся велика увага здоров̀ язбережувальним техно-
логіям. На уроках із Основ здоров’я я знайомлю 
своїх вихованців із правилами безпечної пове-
дінки на дорогах, у школі, науці спілкування.

У 2-А класі, спільно із бібліотекарями Кіров-
ської селищної бібліотеки Вікторією Юдіною 
та Оксаною Антоненко, пройшов дуже цікавий 
урок із правил безпечної поведінки на дорогах 
у зимовий період. Діти відгадували загадки, чи-
тали вірші, розгадували кросворди. Радісно за-
вітали в гості до тітоньки Сови. Об’єднавшись у 
дві групи, «водії» й «пішоходи», діти чітко від-
працювали правила руху на нерегульованому 
перехресті.

Ганна МІЩЕНКО, 
старший вчитель  Кіровської СЗШ.

УРОК ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

НАЙЦІННІШЕ –
ЖИТТЯ  ЛЮДИНИ
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Розпорядження селищного голови
«Про перейменування вулиць в населених 

пунктах Кіровської селищної ради»
Керуючись Законом України «Про засуджен-

ня комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої символіки», За-
коном України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ідучи на зустріч побажанням депутат-
ського корпусу селищної ради та жителям гро-
мади, вважаю за необхідне :

1. Перейменувати вулиці в населених пунк-
тах Кіровської селищної ради:

• смт. Кіровське (Обухівка) – вулицю Артемів-
ська на Козацьку;

• вулицю Горького на Вознесенську;
• провулок Горького на Вознесенський;
• провулок Дзержинського на Терновий;
• вулицю Дзержинського на Тернову;
• вулицю Дем’яна Бєдного на Долинську;
• вулицю Жукова на Бузкову;
• вулицю Калініна на Щасливу;
• вулицю Колгоспну на Затишну;
• провулок Калінінський на Щасливий;
• провулок Кіровський на Обухівський;
• вулицю Комсомольську на Прибережну;
• провулок Комсомольський на Мужності;
• вулицю Леніна на Солідарності;
• вулицю Московську на Горіхову;
• вулицю Моріса Тореза на вулицю Березанівську;
• вулицю Ульянівську на Трояндову;
• вулицю Російську на Національну;
• вулицю Свердлова на Святкову;  
• вулицю Октябрську на Золотоосінню;
• вулицю Піонерську на Європейську;
• вулицю Пролетарську на Соборну;
• вулицю Плеханова на Лебедину;
• вулицю Чапаєва на Чарівну;
• вулицю Фрунзе на Джерельну;
• вулицю Шмідта на Зоряну. 
с. Горянівське – вулицю Будьонного на Березову;
• вулицю Ворошилова на Успенську;
• вулицю Радужна на Веселкову;
• вулицю Радянська на Весняну;
• вулицю Щорса на Кедрову;
• вулицю Красноармійську на Троїцьку;
• вулицю Куйбишева на Кобзарську.
2. Перейменування вулиць провести без зміни 

поштових номерів житлових будинків, установ 
та споруд.

3. Розпорядження набирає чинності з моменту 
оприлюднення в газеті.

4. Дане розпорядження затвердити на черговій 
сесії Кіровської селищної ради.

5. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження  покласти на комісію з питань регламен-
ту, розвитку місцевого самоврядування, тран-
спорту, дотримання правопорядку та законності.

В. о. селищного голови А. І. Плохий, 
сел. Кіровське.

СМАЧНОГО!
СУП «ЛЕГКИЙ»

Інгредієнти: овочевий бульйон – 2 л, сосиски – 200 гр, 
макарони – 200 гр,  цибуля зелена – 3 шт., пучок петруш-
ки, сіль, олія.

Приготування: закип’ятіть воду, підсоліть і покладіть 
у неї овочі: цибулю, моркву, корінь петрушки, за бажан-
ням можна додати солодкий перець. Варіть 20-30 хв. Ви-
йміть овочі з бульйону. Наріжте кільцями сосиски й зе-
лену цибулю. Влийте в сковороду ложку олії, обсмажте 
сосиски з цибулею й покладіть їх у бульйон. Проваріть 5 
хв., додайте макарони. Подрібніть зварені овочі, додай-
те їх у бульйон. Додайте подрібнену зелень петрушки й 
вимкніть плиту, накривши суп кришкою на 2 хв.

ПЛОВ ІЗ КУРКОЮ
Інгредієнти: рис – 400 гр, курка – 2 стегенця, морква 

середня – 2 шт., цибуля – 1 шт., часник – 3-4 зубчика, 
сіль, олія. 

Приготування: залийте рис гарячою водою. Наріж-
те моркву великою соломкою. Шматочками наріжте 
стегенця курки. Цибулю наріжте півкільцями. Налийте 
олію в сковороду. Викладіть цибулю й смажте її до тем-
но-коричневого кольору. Додайте курку, посоліть і, пере-
мішуючи, смажте 5 хв. Додайте моркву, і ні в якому разі 
не перемішуйте. Накрийте кришкою й тушкуйте 5 хв. 

З рису злийте воду. У каструлю додайте дві склянки 
води та рис. Вода повинна обов’язково накрити весь рис. 
Варіть плов з куркою протягом 15 хв. Після цього від-
крийте кришку й зробіть за допомогою виделки невеликі 
круглі отвори. Вкладіть у ці отвори часник і дайте плову 
з куркою ще 5 хв. потомитися на повільному вогні. Щоб 
перевірити, чи готовий рис, акуратно лопаткою зніміть 
верхній шар рису й переверніть його. Якщо плов з кур-
кою готовий, перемішайте його, вимкніть вогонь і зали-
ште на 5 хв. настоятися.

ЛАВАШ ІЗ М’ЯСОМ ЗАПЕЧЕНИЙ
Інгредієнти: лаваш – 2 шт., м’ясний фарш – 300 гр, ци-

буля – 1 шт., яйце – 1 шт., сир твердий – 100 гр, кмин – 1 
ч. л., зелень, чорний перець та сіль за смаком.

Приготування: змішайте фарш із цибулею та припра-
вами. Розгорніть лаваш і покладіть на нього шар фаршу 
не дуже товстий. Зверху посипте натертим сиром. Загор-
ніть лаваш рулетом і змажте збитим яйцем. Розігрійте 
духовку до 180 градусів і запікайте протягом 25 хв.  Роз-
ріжте лаваш на четвертинки та подавайте з салатом.

БАНАНОВИЙ ПИРІГ
Інгредієнти: яйця – 2 шт., вершкове масло – 180-200 

гр, кефір – 200 гр, банани – 2 шт., цукор – 100 гр, борошно 
– 300 гр, сода.

Приготування: збийте яйця з цукром. Додайте масло 
(можна не розтоплювати, просто нарізати шматочками), 
збийте міксером. Додайте кефір і соду. І знову збийте. 
Додавайте поступово борошно. За цей час масло має ро-
зійтися до однорідної маси. Наріжте банан шматочками. 
Додайте його в тісто і 1 хв. збийте міксером. Викладіть у 
форму й випікайте 30-40 хв. при 180 градусах.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
ЯК ПРАВИЛЬНО ЗБЕРІГАТИ ПРОДУКТИ?

Ковбасу і сир краще зберігати на середній полиці хо-
лодильника, загорнувши в папір або паперову серветку.

Сосиски (сардельки) заморожують. Так вони можуть 
зберігатися пару місяців.

Домашній сир і сметану потрібно зберігати в холо-
дильнику на середній полиці. Сир в пакеті краще пере-
класти в емальований посуд.

Господарочка
МУДРІСТЬ

Уявіть, що ваше життя – 
це кінострічка, де ви – голов-

ний герой. Живіть 
так, щоб приємно 
було її перегляну-
ти та не соромно 
показати іншим.

Втрачений атестат про середню освіту серії НР № 
10373190 на ім’я Паришкура Ірина Володимирівна, 
вважати недійсним.

Розпорядження сільського голови 
від 08 лютого 2016 року №8

«Про перейменування вулиць в селі Партизанське» 
Керуючись абзацом 2 пункту 6 статті 7 Закону Укра-

їни «Про засудження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 
пунктом 20 частини 4 статті 42, частиною 3 статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні,  вважаю за необхідне: 

1. Перейменувати в селі Партизанське: вулицю Леніна 
на вулицю Заводську; вулицю Чапаєва на вулицю Цен-
тральну; вулицю Жовтневу на вулицю Шкільну; вулицю 
Стаханівську на вулицю Берегову.

Перейменування провести без зміни поштових номе-
рів житлових будинків, установ та споруд.

2. Розпорядження набирає чинності з моменту опри-
люднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження  зали-
шаю за собою. 

І.М.БУРЯК, сільський голова

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про розгляд містобудівної документації

Для ознайомлення громадськості з намірами забудови 
території, в приміщенні Олександрівської с/р (с. Олек-
сандрівка, вул. Колгоспна, 1) оприлюднено проект «Де-
тальний план частини території в селі Олександрівці між 
вулицями Студентська – Шевченка – Ворошилова – То-
полина Дніпропетровського району Дніпропетровської 
області». 

ДПТ розроблений на підставі рішення Олександрівської 
с/р № 19-27-VI від 11.09.15 р. Головною метою проекту 
є: уточнення положень генерального плану населеного 
пункту, обґрунтування потреб існуючих земельних діля-
нок та визначення всіх планувальних обмежень території 
згідно ДБН, визначення намірів організації транспортного 
й пішохідного руху, розміщення місць паркування тран-
спортних засобів. Основні положення та ДПТ представле-
ні для ознайомлення в робочі дні з 15.02.16 р. по 15.03.16 р., 
пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на 
адресу Олександрівської с/р до 15.03.16 р., тел. для довідок 
(056) 712-60-88.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про розгляд містобудівної документації

Для ознайомлення громадськості з намірами забудови 
території в приміщенні Підгородненської м/р (м.Підго-
родне, вул. Центральна, 46) оприлюднено проект «Де-
тальний план частини території кварталу по вул. Шосей-
на в м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпро-
петровської області, щодо розміщення об’єкту торгівлі».

ДПТ розроблений на підставі рішення Підгородненської 
м/р № 3800-LIII/УІ від 27.02.2016р. Головною метою проекту 
є: встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудо-
ви; визначення всіх планувальних обмежень використання 
території згідно з ДБН; обґрунтування потреб та містобу-
дівний розрахунок утворення нової земельної ділянки для 
об’єкту торгівлі і визначення її цільового призначення, відо-
браження існуючих земельних ділянок та їх функціонально-
го використання по вул. Шосейній, м. Підгородне. Основні 
положення та ДПТ представлені для ознайомлення в робочі 
дні з 15.02.2016 р. по 15.03.2016 р., пропозиції та зауваження 
надаються в письмовій формі на адресу Підгородненської 
м/р до 15.03.2016р., тел. для довідок (056)729-16-21.

Горьківською сільською радою прийняте рішення 6 
сесії 7 скликання від 05.02.2016 року, «Про перейменуван-
ня вулиць в селищах Горького, Шевченко та селах Пашена 
Балка і Долинське», з яким можна ознайомитися в примі-
щенні сільської ради: с. Горького, вул. Леніна, 7. 

Олександрівська с/р повідомляє про прийнятий 
30.01.2016 р. регуляторний акт: Рішення №01– 04–VII 
про встановлення на території Олександрівської с/р міс-
цевих податків та зборів. Документ розміщено на інфор-
маційній дошці оголошень за адресою: с. Олександрів-
ка, вул. Колгоспна, 1.

Підгородненська міська рада оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади державного службовця – 
провідного спеціаліста з питань реєстрації фізичних 
осіб і ведення реєстру територіальної громади. Ви-
моги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта, робота в органах місцевого самовряду-
вання понад 3 років або на державній службі, воло-
діння персональним комп’ютером, вільне володіння 
українською мовою. Термін прийняття документів – 
протягом 30 календарних днів із дня опублікування 
оголошення. Довідки за адресою: м. Підгородне, 
вул. Центральна, 46. Тел. 729-16-21.

Втрачений атестат про середню освіту серії НР № 
15189510 та додаток до атестату № 222704 на ім’я Па-
ришкура Євген Володимирович, вважати недійсним. 

Колектив районного відділу освіти, молоді та спорту, директорський корпус навчальних закладів райо-
ну висловлюють щирі співчуття директору КЗ Горянівська СЗШ Ніні Боярчук та директору КЗ ЦЕНТУМ 
Іванові Боярчуку з приводу тяжкої втрати – смерті батька та тестя 

Івана Максимовича ХАРЧЕНКА.
Поділяємо гіркий біль і скорботу непоправної втрати дорогої серцю людини.

ПРОДАМ 
гербіцид Гранстар 6 по 2000 грн/банка 

і гербіцид Базис 4 банки по 2500грн/банка.
Тел. (066) 734-58-63 Олександр.

Втрачений державний акт на право приватної 
власності на землю серія IV-ДП № 130473 заре-
єстрований за № 522 від 20.06.1997 р., виданий 
на підставі рішення 5 сесії XXІI скликання Но-
воолександрівської сільської ради народних де-
путатів від 06.06.1995р., на території с/т «Свар-
щик» Новоолександрівської сільської ради, на 
ім’я Надтока Тамара Олексіївна, вважати не-
дійсним. 

У зв’язку з набранням чинності Закону Украї-
ни від 14.05.2015 року № 417-VII «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку», мешканці кожного багатоквартирного 
будинку до 01.07.2016 року повинні визначитись із 
формою управління будинком, а саме:

• створити ОСББ, заключити договір із управите-
лем будинку або здійснювати управління будинком 
власними силами;

• не створюючи ОСББ провести сбори, вибрати упов-
новажену особу, яка від імені мешканців буде заклю-
чати договір із управителем (управитель багатоквар-
тирного будинку – це фізична особа – підприємець або 
юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, 
яка за договором із співвласниками забеспечує належне 
утримання та ремонт спільного майна багатоквартир-
ного будинку й прибудинкової території та належні 
умови проживання й задоволення господарсько-побу-
тових потреб).

Якщо до 01.07.2016 року співвласники багатоквар-

тирного будинку не прийняли рішення про форму 
управління (якщо не створили ОСББ, або не заклю-
чили договір із управителем) у такому разі управ-
ління будинком здійснюється управителем, який 
призначається на конкурсних засадах Виконкомом 
Ювілейної селищної ради й ціна послуг із управлін-
ня будинком і других витрат буде залежати від упра-
вителя, а не від мешканців будинку.

Збори співвласників будинку можуть скликатися 
ініціативною групою в складі не менше трьох спів-
власників.

Для підготовки й проведення зборів співвласників 
будинку потрібно організувати ініціативну групу. 

Звертаюсь до мешканців, які небайдужі до майбут-
нього вашого будинку з проханням взяти участь у 
роботі ініціативної групи.

По цьому питанню прошу звернутись до вашого 
депутата.

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ, 
селищний голова.

УВАГА РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ
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19 лютого 2016 року № 7 (7927)   ВЕРНІСАЖ
Ювілейний День народження, що сим-

волізує жіночу мудрість і чарівність, при-
йшов до жінки шанованої, енергійної,  не-
втомної трудівниці – заступника го-
лови Чумаківської сільської ради 

Людмили ДАНИЛОВОЇ.
Шановна Людмило Борисівно!

Вітаємо Вас із цим чудовим юві-
леєм, бажаємо Вам невпинного руху 
вперед, на випередження. Нехай у 
Ваших світлих задумах, бла-
гословенних Богом і людьми, 
завжди буде мудрість, у 
всіх службових справах 
– підтримка однодум-
ців, у серці – світ-
ло й тепло 
від людської 
вдячності за 
всі добрі діла, які Ви даруєте оточуючим. 
Хай Ваш життєвий і професійний шлях 
буде наповнений новими злетами й досяг-
неннями, а все зроблене Вами добро повер-
тається сторицею!

Від усієї душі ми Вам бажаємо
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося,

А всі Ваші мрії та плани збувалися,
Хай здоров’я, щастя й достаток

Сиплються, як липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!

З повагою Тетяна ДЕНІСОВА 
від імені депутатського корпусу 
Чумаківської сільської ради.

С 1 МАРТА 2016 ГОДА В УКРАИНЕ – НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Днями відзначили свої Дні на-
родження ветерани праці: 

Зоя Іванівна
 ГОРОЖАНСЬКА 

(68 років), голова Степнянської ве-
теранської організації.

 Микола Семенович 
ГОРДІЄНКО 

(75 років), голова Балівської вете-
ранської організації. 

Семен Панфілович 
КАЛНИШ 

(89 років), голова Кі-
ровської  ветеранської 
організації, член 
обласної та район-
ної рад ветеранів, 
фронтовик, ордено-
носець.

Президія ра-
йонної ради 
в е т е р а н і в 
щиро вітає сво-
їх активістів із 
Днем народження. 
Від усієї душі зичи-
мо міцного здоров’я, 
невичерпної енергії, 
натхнення в роботі 
та довгих років ща-
сливого життя.
                 З повагою 

Олександр БІЛОКОНЕНКО,  
голова районної ради ветеранів.

повідомляє, що в зв’язку з плановими ремонт-
ними роботами відбудуться перебої електропо-
стачання в березні місяці в період з 8.00  до 18.00 
години в наступних населених пунктах  Дніпро-
петровського району: 

• КТП-1044 с. Сурсько-Литовське, вул. Ленінград-
ська, Крилова – 01.03.16р.

• КТП-1052 с. Новомиколаївка, вул. Гоголя, Набе-
режна, Пошта, сільська рада – 02.03.16р.

• КТП-1055 с. Новомиколаївка, ж/м Гранитний – 
02.03.16р.

• КТП-1062 с. Червоний садок, вул. Жовтнева – 
03.03.2016р.

• КТП-1063 с. Майорка, вул. Нагорна – 03.03.2016р.
• КТП-1066 с. Старі-Кодаки, вул. Ювілейна – 

04.03.2016р.
• КТП-1067 с. Старі-Кодаки, вул. Ювілейна – 

04.03.2016р.
• КТП-1071 с. Старі-Кодаки, вул. Гагаріна, пер. Пе-

реможний, пер. Крутогорний – 09.03.2016р.
• КТП-1074 с. Південний, вул. Південна, Вино-

градна –10.03.2016р.
• КТП-924 с. Зоря, вул. Садова, Матросова, Укра-

їнська, Зої Космодем’янської – 02.03.2016р.
• КТП-924 с. Зоря, вул. Степова – 03.03.2016р.
• КТП-926 с. Зоря, вул. Ювілейна, Радгоспна – 

03.03.2016р.
• КТП-934 с. Зоря, вул. Нова, Молодіжна – 

04.03.2016р.
• КТП-957 с. Партизанське, вул. Леніна, Чапаєва – 

07.03.2016 р.
• КТП-803 с. Шевченко, вул. Дачна – 03-04.03.2016 р.
• КТП-817 с. Миколаївка, вул. Київська, Підгірна 

(частково) – 09.03.2016
• КТП-843 с. Миколаївка, вул. Комсомольська, 

Портова, пер. Дачний – 04, 07, 09, 10.03.2016р.

• ТП-819 с. Миколаївка, вул. Янтарна – 07, 09, 10, 
11.03.2016р.

• ПЛ-10 кВ Л-43 с. Чумаки (частково) – 02-
03.03.2016р.

• ПЛ-6 кВ Л-47 смт. Ювілейне, вул.Мічуріна, 
Молодіжна, Сонячна, Буденого – 04, 09, 11, 14, 15, 
16.03.2016р.

• КТП-55 м. Підгородне, вул. Комсомольська № 
152А,183А – 26.02.2016р.

• КТП-56 смт. Ювілейне, р-н «Золотих ключів» – 
26.02.2016р.

• КТП-61 м. Підгородне, вул. Космічна, Звездна – 
29.02.2016р.

• КТП-62 смт. Ювілейне, вул. Мічуріна – 
01.03.2016р.

• КТП-97 м. Підгородне, вул. Мира, Калініна, Пар-
тизанська – 19.02.2016р та 07.03.2016р.

• КТП-98 м. Підгородне, вул. Нагорна, Партизан-
ська, пер. Робочий – 22-23.02.2016р.

• КТП-130 м. Підгородне, вул. Радужна – 
17.02.2016р.

• ПЛ-6 кВ Л-153 с. Самарівка, вул. Кільчен-
ська, Звонка, Журавлина, Ветиринарна, Єсеніна – 
22.03.2016р. 

• Л-1 м. Підгородне, вул. Криворожська, Ульянова, 
Островського, Кооперативна, Партизанска, Мира, 
Калініна, Коротка, Нова, Коваля, Лугова, Райдужна, 
Низова, Заречна, І. Франка, Комсомольска, Фадее-
ва, Харьковска, Колхозна, пер. Заречний, Поштова, 
Перемога, пер. Харьківский, Енергетиків, Жукова, 
1-й, 2-й Комсомольский пер., Тюменська, пер. Ко-
лхозний, Межова, Мирна, Полтавська, Литвишко, 
Жукова, пер. Канальний, Вишнева, Підгородненська 
школа №3 – 29.02.2016р.

• Л-5 с. Перемога, м. Підгородне, вул. Калініна, 
Партизанська, Радянська, Нагорна, Рабоча, пер. Ра-
бочий, Нова, 3 пер. Ульяновський, Київска, Комп-
лексьна, Комунарів, Ясенева, Тиха, Підгородненська 
школа №4, воїнська частина – 29.02.2016р.

• Л-6 м. Підгородне, вул. Антона Вусика, Матро-

сова, Щорса, Пушкіна, Нагорна, Українська, пер. 
Щорса, Зелена, Радянська, Школьна, Дзержинского, 
Шоссейна, пер. Школьний, Цвіточна, Зоряна, Шев-
ченко, Запорізька, Янтарна, Молодіжна, Степова, 
Крайня, Филипова, Сіренева (1,2,3), 1-2 Басейно-
ва-29.02.2016р.

• Л-10 м. Підгородне, вул. Кленова, Рубинова, 
Ярослава Мудрого, Казанська, пер. Орловський, 
1,2,3-пер. Залізничний, Залізнична, Річна, Польова, 
Майська, Осіння, 50-р Перемоги, Весіння, Східна, 
Донська, Самарська, Журавлина, Озерна, Лебедина, 
Орловська, Кірова, Жовтнева, 3-й Мостовий пер. – 
29.02.2016р.

• Л-13 м. Підгородне, вул. Ювілейна, Чапаева, Кі-
рова, 1-пер. Залізничний, Геологів, Залізнична, Жов-
тнева, Горького, 1,2-Кільченский, Грушева, Садова, 
пер. Садовий, Новомосковська, Балтійська, Об-
разцова, Леніна, Мостова, 2-Мостовий – 29.02.2016р.

• Л-2 м. Підгородне, Будинок побуту, вул. Грушева, 
Джерельна, Дорожників, Кооперативна, Комсомольска, 
Лесі Українки, Ленінградська, Лісна, Лимонна, Набереж-
на, п-к Набережний 1, п-к Набережний 2, п-к Набереж-
ний 3, вул. Перемоги, Поштова, Партизанська, Тополина, 
Центральна, Широка, п-к Широкий 1. смт. Самарівка: са-
дові товариства, юридичні споживачі – 29.02.2016р.

При  виявленні  пошкоджень 
повітряних і кабельних ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій і розподільних 
пунктів, відчине-
них і пошкоджених 
дверей у них, спроб 
проникнення до при-
міщення з електронним 
обладнанням сторонніх 
осіб, просимо сповіщати 
колцентер ПАТ «ДТЕК» 
«Дніпрообленерго» за тел 0-800-500-444 або 
районний відділ міліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ. 

Дніпропетровський  РЕМ

В соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 220 с 1 марта 2016 года 
в Украине пройдет третий этап повышения тарифов на электроэнергию 
для населения. Новые тарифы будут действовать для всех областей 
Украины и применяются всеми энергопоставляющими компаниями 
для расчетов с населением.

Стоимость электроэнергии для населения, в том числе, и для клиен-
тов с электроплитами с 1 марта 2016 года будет составлять: 

• в городе до 100 кВт*ч (в селе до 150 кВт*ч) – 0,57 грн/кВт*ч;
• от 100 до 600 кВт*ч (в селе от 150-600) – 0,99 грн/кВт*ч;
• свыше 600 кВт*ч – 1,56 грн/кВт*ч.
В отопительный период до 30 апреля 2016 года для населения, проживаю-

щего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и 
в которых отсутствуют или не функционируют системы централизированного 
теплоснабжения, в том числе и в сельской местности (в пределах 3600 кВт*час/
месяц), общежитиях, а также для многодетных, приемных семей, детских домов 
семейного типа установлены тарифы на самом низком уровне  0,57 грн/кВт*ч.

Все этапы повышения тарифов в 2015-2017 годах в удобных графиках разме-
щены на сайте энергокомпании doe.com.ua. При оплате за электроэнергию через 
«Личный кабинет бытового клиента», что на сайте ДТЭК Днепрооблэнерго doe.

com.ua, новые тарифы будут применяться автоматически – клиентам 
не нужно самостоятельно делать расчет.

ДТЭК Днепрооблэнерго напоминает своим клиентам о возможности 
воспользоваться преимуществами, которые позволяют законно умень-

шить платежи за электроэнергию, перейдя на активное использование 
электроэнергии в ночное время. Для этого энергокомпания рекомендует 

устанавливать зонные приборы учета, которые будут автоматически при-
менять разный тариф в зависимости от времени суток и позволят экономить 

до 50% на стоимости электроэнергии. Уже больше 36 тысяч жителей Днепро-
петровской области установили многозонные счетчики и пользуются данным 

преимуществом.
Напомним, Постановление №220, которое было принято НКРЭКУ 26 февра-

ля 2015 года и вступило в силу после регистрации в Министерстве юстиции 
Украины 2 марта 2015 года, предусматривает повышение тарифов на электроэ-
нергию для населения в пять этапов на протяжение двух лет. Первые два этапа 
прошли с 1 апреля и 1 сентября 2015 года соответственно. Следующие три этапа 
запланированы на 1 марта 2016 года, 1 сентября 2016 года и 1 марта 2017 года. По 
данным НКРЭКУ экономически обоснованный уровень тарифа для населения 
по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1,944 грн/кВт*ч (с НДС).

Днями свій День народження 
відзначив Кіровський селищний голова 

Василь ГЕЗЬ.
Шановний Василю Григоровичу!

Від щирого серця вітаємо Вас із Днем на-
родження! Ви відповідальний, компетент-
ний, досвідчений і мудрий керівник. Ми не 
перестаємо дивуватися Вашій незвичайній 
працьовитості та професіоналізму. Висока 
самовіддача, наполегливість і постійний 
пошук ефективних шляхів вирішення по-
ставлених завдань допомагають Вам у бага-
топлановій діяльності, спрямованій на роз-
виток Кіровської територіальної громади. 

З нагоди Вашого Дня народження від 
усього серця бажаємо Вам, шановний іме-

ниннику, міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів 
та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, 
злагоди та добробуту в оселі. Бути головою 
це – щоденна складна й відповідальна робота. 
Тому нехай у Ваших задумах завжди буде му-
дрість, у справах – підтримка однодумців, а 
в серці – сонячно від людської вдячності.

Всіх благ бажаєм Вам:
Успіхів, зростання,

Високих цілей, нових сил, терпіння,
У завданнях складних – мудрості рішень.

Стабільності – в усьому.
У справах – підтримки й єдності думок,

Здоров’я богатирського бажаєм,
І щоб гармонія була й шана.

І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою колектив та депутатський корпус Кіровської селищної ради.


