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Без поштових послуг.

Відповідно до плану основних захо-
дів, у середу відбулося засідання колегії 
райдержадміністрації під головуванням 
Артьома Фісунова, голови райдержад-
міністрації, за участі депутата обласної 
ради Віктора Шинкевича.

Про підготовку проекту програми со-
ціально-економічного та культурного 
розвитку Дніпропетровського району 
за 2015 рік звітувала Валентина Вер-
паховська, головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку і торгівлі РДА, 
зазначивши, що аналіз соціально-еконо-
мічного становища Дніпропетровського 
району за підсумками звітного періоду 
свідчить, що в більшості галузей госпо-
дарського комплексу та сфер діяльності, 
в районі зберігаються позитивні тенден-
ції до економічного зростання. 

У податково-бюджетній діяльності 
за підсумками роботи за січень-гру-
день 2015 року до бюджетів усіх рів-
нів Дніпропетровського району мо-
білізовано податків та платежів, що 
контролюються органами Головно-
го управління державної фіскальної 
служби в Дніпропетровській області,  
у контингенті на загальну суму 970 
453,3 тис. грн, у тому числі, до держав-
ного бюджету – 656 935,3 тис. грн, до 
місцевих бюджетів – 313 518,0 тис. грн. 

У промисловості станом на 01 січня 
2016 року в районі перебувають на облі-
ку 117 промислових підприємств, якими 
за 2015 рік реалізовано продукції (това-
рів та послуг) на суму 4 443,2 млн грн, 
що більше проти відповідного періоду 
минулого року на 1 378,6 млн грн, що 
складає 1,7 % у загальнообласному об-
сязі обороту від промислової діяльності  
та займає 1 місце серед 22 районів об-
ласті, індекс промислової продукції 
складає 118% (область – 90,8%).

Агропромисловим комплексом райо-
ну в 2015 році вироблено валової про-
дукції сільського господарства на суму 
859,2 млн грн.

За 2015 рік єдиного податку від суб’єк-
тів малого підприємництва надійшло на 
загальну суму 31966,7 тис. грн.   

Загальний обсяг прямих іноземних ін-
вестицій, внесених в економіку Дніпро-
петровського району в 2015 році складає 
660 млн дол. США, збільшено на 14,1 % 
в порівнянні з минулим роком.

Загальний фонд оплати праці усім 
працівникам району в 2015 році склав 
927,0 млн грн. За 2015 рік використано 
коштів державного бюджету для випла-
ти державних соціальних допомог на за-
гальну суму 76 226,7 тис. грн.  

Про підсумки виконання бюджету ра-
йону та районного бюджету за 2015 рік до-
повіла Наталія Левчук, начальник фінан-
сового управління РДА. За 2015 рік до зве-
деного бюджету району надійшло 564,4 
млн грн доходів, що становить 114,2% до 
уточнених планових показників місцевих 
органів влади. Це на 329,3 млн грн більше 
в порівнянні з 2014 роком.

Уточнений план по власних доходах 
загального фонду районом виконано на 
139,8%, до бюджету надійшло 260,0 млн 
грн доходів, це на 113,7 млн грн або на 
77,8% більше в порівнянні з 2014 роком.

Основними бюджетоутворюючими 
джерелами надходжень загального фон-
ду району в звітному періоді були: по-

даток та збір на доходи фізичних осіб, 
акцизний податок із реалізації суб’єкта-
ми господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, місцеві податки (з 
них податок на майно, плата за землю та 
єдиний податок), екологічний податок.

За звітний період до бюджету району 
надійшло податку на доходи фізичних 
осіб в обсязі 126,2 млн грн, що складає 
142,2 % до річних уточнених планових 
показників. 

Уточнені планові показники 2015 року 

по акцизному податку з реалізації суб’єк-
тами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів виконано на 157,0 %, 
до місцевих бюджетів району надійшло 
податку в обсязі 46,2 млн грн. 

Уточнений план по податку на майно 
виконано на 240,2 %, при плані 1,6 млн 
грн, надійшло податку в обсязі 3,9 млн 
грн, що на 3,8 млн грн більше проти 
2014 року. 

У звітному році замість плати за зем-
лю до місцевих бюджетів нижчого рівня 
надходить земельний податок та оренд-
на плата з юридичних та фізичних осіб. 
При уточненому плані 30,2 млн грн до 
місцевих бюджетів надійшло 37,6 млн 
грн зазначених доходів або 124,5 %. 
Планові показники виконано всіма міс-
цевими радами.

З 2015 року до загального фонду міс-
цевих бюджетів нижчого рівня надхо-
дять єдиний податок та екологічний по-
даток. При уточненому плані 22,4 млн 
грн до місцевих бюджетів надійшло 32,0 
млн грн єдиного податку, що становить 
142,6 % до планових показників звітно-
го року та на 14,6 млн грн або на 84,1 % 
більше проти 2014 року. 

При плані 3,4 млн грн до місцевих 
бюджетів надійшло 2,1 млн грн еколо-
гічного податку, що становить 63,3 % до 
річних уточнених планових показників 
та на 1,3 млн грн або на 38,5 % менше 
проти 2014 року. 

У звітному році до власних доходів 
спеціального фонду місцевих бюджетів 
надходили кошти від відшкодування 
втрат сільськогосподарського й лісогос-
подарського виробництва, грошові стяг-
нення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколиш-
нього середовища внаслідок господар-
ської та іншої діяльності, кошти від па-
йової участі в розвитку інфраструктури 
населеного пункту, кошти від відчужен-
ня комунального майна, власні надхо-
дження бюджетних установ. Планові 
показники власних доходів спеціально-
го фонду місцевих бюджетів за 2015 рік 
виконано на 125,7 %, при плані 4,5 млн 
грн отримано 5,7 млн грн доходів, але це 
на 2,2 млн грн менше в порівнянні з 2014 

роком.
Станом на 01 січня 2016 року за-

гальна сума податкового боргу по 
платежам до бюджетів усіх рівнів 
склала 22,2 млн грн, в тому числі 
до місцевих бюджетів району – 5,7 
млн грн, загальна сума переплат 
податків і зборів по Дніпропе-
тровському району склала 21,0 
млн грн, у тому числі до місцевих 
бюджетів району – 6,1 млн грн. 

Районним бюджетом дохідна 
частина за 2015 рік виконана на 
109,7%, в тому числі по власних 
доходах – на 141,3%, по міжбю-
джетних трансфертах – на 99,0%. 

Отримано власних доходів на загальну 
суму 128,8 млн грн, що на 69,1 млн грн 
або на 115,6 % більше проти 2014 року. 

При уточненому плані зведеного бю-
джету району 540,1 млн грн видатки 
склали 483,4 млн грн, або 89,5 % від річ-
них планових призначень. В порівнянні 
зі зворотнім бюджетом обсяг видатків 
збільшився на 182,7 млн грн, в тому чис-
лі:за рахунок використання місцевими 
радами всіх рівнів вільних залишків 
бюджетних коштів, що склалися ста-

ном на 01.01.2015 року – 72,3 млн грн, 
збільшення дохідної частини бюджету 
– 110,4 млн грн.

На соціально-захищені видатки бю-
джету направлено асигнувань в сумі 
306,9 млн грн, або 63,5 % від загального 
обсягу видатків, в тому числі на заробіт-
ну плату з нарахуваннями – 156,0 млн 
грн, на медикаменти  – 4,4 млн грн, на 
харчування – 9,4 млн грн, на енергоно-
сії  – 24,6 млн грн, поточні трансферти 
населенню – 110,9 млн грн.

Потреба в коштах на заробітну плату з 
нарахуваннями на медикаменти, харчу-
вання, енергоносії повністю забезпечена.

На видатки галузей виробничої сфери 
та капітальні видатки всіма бюджета-
ми району направлено 84,0 млн грн або 
майже 18 % від загального обсягу ви-
датків і зазначена сума в 2,7 рази більше 
проти видатків 2014 року (31,2 млн грн). 

З них на житлово-комунальне госпо-
дарство – 48,3 млн грн, в тому числі на 
благоустрій населених пунктів та ремонт 
доріг у них – 35,5 млн грн, утримання та 
ремонт водопровідно-каналізаційного 
господарства територіальних громад ра-
йону – 4,5 млн грн, капітальний ремонт 
житлового фонду – 2,9 млн грн; на охоро-
ну та раціональне використання земель, 
природних та водних ресурсів – 3,7 млн 
грн; на реконструкцію об’єктів соціаль-
но-культурної сфери – 7,1 млн грн, на 
розробку схем та проектних рішень ма-
сового застосування – 1,9 млн грн, на 
придбання обладнання довгострокового 
користування для бюджетних установ 
та капітальний ремонт  об’єктів соціаль-
но-культурної сфери – 21,7 млн грн.

Видаткова частина районного бюдже-
ту в 2015 році профінансована на суму 
342,9 млн грн (загальний фонд – 319,1 
млн грн, спеціальний фонд – 23,8 млн 
грн), що складає 71,0% від зведеного бю-
джету району.

Дебіторська заборгованість загально-
го фонду в порівнянні з початком року 
зменшилася на суму 17,4 тис. грн і ста-
ном на 01.01.2016 року складає 14,7 тис. 
грн, кредиторська заборгованість за-
гального фонду (без урахування видат-
ків, що фінансуються за рахунок коштів 
із державного бюджету) на кінець звіт-
ного періоду зменшилась у цілому на 1,3 
млн грн, і склала 1,2 млн грн. Дебітор-
ська заборгованість спеціального фонду 
на початок та на кінець звітного періоду 
відсутня.

Кредиторська заборгованість спеці-
ального фонду на кінець звітного періо-
ду зменшилася в цілому на 8,4 млн грн, 
і склала 281,0 тис. грн.

Короткотермінові та середньостроко-
ві позички в 2015 році бюджетами всіх 
рівнів Дніпропетровського району не 
отримувались. Всіма бюджетами на кі-
нець 2015 року збережено суму оборот-
ного залишку.

Районним бюджетом в повному об-
сязі перераховано іншу додаткову 
дотацію на утримання закладів соці-
ально-культурної сфери місцевим бю-
джетам нижчого рівня в сумі 22,7 млн 
грн. Крім того, в 2015 році з районного 
бюджету надана місцевим бюджетам 
нижчого рівня фінансова підтримка на 
утримання закладів соціально-куль-
турної сфери та об’єктів благоустрою в 
сумі 17,0 млн грн.

Районним бюджетом отримано з дер-

жавного бюджету субвенції на загальну 
суму 236,66 млн грн, з обласного бюдже-
ту отримано дотацію в сумі 14,5 млн грн.

Місцевими бюджетами нижчого рівня 
надано фінансову підтримку районному 
бюджету в вигляді цільових субвенцій 
на виконання заходів районних програм 
у сумі 10,1 млн грн. Найбільші обсяги 
субвенцій надано Підгородненською 
міською радою – 2,7 млн грн, Новоолек-
сандрівською – 1,8 млн грн та Горьків-
ською – 1,6 млн грн сільськими радами, 
Ювілейною – 1,4 млн грн та Кіровською 
– 0,8 млн грн селищними радами.

Ювілейною селищною радою надана 
субвенція обласному бюджету на вико-
нання спільних інвестиційних проектів 
в обсязі 6,0 млн грн на будівництво ди-
тячого дошкільного закладу на житло-
вому масиві Володимирський.

Станом на 01.01.2016 року всіма бю-
джетами району накопичено залишків 
коштів на загальну суму 139,2 млн грн.

Надія Закладна, завідувач сектору по 
роботі зі зверненням громадян, висту-
пила з питанням про підсумки роботи 
зі зверненнями громадян у 2015 році. На 
адресу районної державної адміністра-
ції всього надійшло, враховуючи всі 
усні та письмові звернення, 333 звернен-
ня. За звітний період із органів виконав-
чої влади вищого рівня надійшло на роз-
гляд 211 звернень громадян. Основними 
питаннями, які порушували громадяни 
в зверненнях, є питання соціального 
захисту населення – 37,8%; аграрної по-
літики та земельних відносин – 23,7%; 
комунального господарства – 13,5%; 
житлової політики – 3,3% та інші.

За результатами розгляду всіх звернень 
громадян – 51% вирішено позитивно, 47%  
надано роз’яснення відповідно до чинного 
законодавства, 0,2 % – надіслано за на-
лежністю або не підлягають розгляду. 

Микола Шеремет, в.о. начальника від-
ділу освіти, молоді та спорту РДА, пред-
ставив на розгляд присутніх соціальний 
проект «Молодь Дніпропетровщини», 
який розроблений із метою подолання 
впливу негативних факторів на молоде 
покоління (куріння, зловживання ал-
коголю, СНІД та інші) та заохочення 
підлітків до активного, здорового спо-
собу життя. В основі даної програми, 
яка поділена на 8 розділів, передбачені 
зайнятість молоді, освіта, виховання па-
тріотизму, культурний та духовний роз-
виток, правовий захист, євро спільність 
та залучення підлітків району до актив-
ної участі в житті громади.

Всі питання, винесені на розгляд засі-
дання колегії, були детально розглянуті, 
розпорядження надіслані виконавцям. 
Відповідальні особи отримали доручен-
ня підготувати відповідні матеріали на 
чергову сесію Дніпропетровської ра-
йонної ради.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. 

КОЛЕГІЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ



2 «Дніпровська зоря» ТРАГІЧНА СПОВІДЬ УКРАЇНИ26 лютого 2016 року № 8 (7928)   

2013-2014 роки ввійшли в історію й свідомість кожного 
українця як Революція Гідності. Проти беззбройних людей 

були застосовані не лише кийки та щити, а й сльозогінні гази, травматична автоматична 
зброя, світло шумові й травматичні гранати, водомети. Cотні євромайданівців були поранені. 

Протистояння на вулиці Грушевського дійшло апогею 22 січня. Того дня було вбито 
українця вірменського походження Сергія Нігояна, етнічного білоруса Михайла Ши-
зневського та українця Романа Сеника. Поранень зазнали понад тисячу мітингарів. 
У лісі під Києвом зі слідами тортур було знайдено львів’янина Юрія Вербицького – 
активіста Майдану, якого викрали просто з лікарні, катували й залишили помирати 
на морозі. Тим часом, за планом операції під кодовою назвою «Бумеранг» понад 22 
тисячі бійців внутрішніх військ і міліцейських спецрозділів мали знищити Євромай-
дан. 18 лютого близько 10 тисяч людей рушили до Верховної Ради з вимогою консти-
туційних змін та покарання силовиків-злочинців.

На демонстрантів на вулиці Інституцькій і в Мар’янському парку напав «Беркут» 
і «тітушки», було вбито й поранено десятки людей. Ввечері спецрозділи розпочали з 
використанням бронетехніки штурм Євромайдану. Будинок профспілок, де був роз-
ташований штаб Євромайдану, було підпалено. Безперервний штурм тривав 17 годин. 
Мітингувальники стійко відбивалися камінням та пляшками з запалювальною сумі-
шшю. А вже 20 лютого відкрили вогонь снайпери. Було вбито десятки людей. «Бер-
кут» почав відступати з вулиці Грушевського, а влада оголосила про евакуацію Вер-
ховної Ради та Уряду, тим самим заманюючи майданівців у пастку. Але майданівці на 
штурм Верховної Ради не пішли. Вони вирушили малими групами за відступаючим 
«Беркутом». По беззбройним людям із дахів будинків відкрили вогонь. Моторошні 
кадри розстрілів людей, озброєних дерев’яними чи алюмінієвими щитами й пласти-
ковими касками, облетіли весь світ. Під час Революції Гідності було вбито більше 100 
цивільних громадян, яких назвали «Небесною Сотнею».

У нашій Горянівській школі проводяться уроки мужності, на яких діти дізнаються 
про Героїв Майдану – патріотів, які відстоювали своє право на гідне життя та неза-
лежність держави. Ці люди ввійшли в історію нашої країни як герої, яких пам’ятати-
муть нащадки, пишатимуться ними, намагатимуться бути схожими на них. 

З дитинства вчимо учнів нашої школи любити рідну мову. В 3 класі проведено свято 
«Наша мова колискова, наша мова барвінкова». Під час заходу звучали пісні «Їхав ко-
зак за Дунай», «Ми – українці». Учні школи брали участь в акції «Подаруй малюнок 
воїну АТО». Проводимо розповіді про вчинок учнів Нахімовського училища Севасто-
поля, справжніх нащадків українських козаків.

До річниці Революції Гідності на Майдані 2013-2014 років у школі проведено лі-
нійку-реквієм. Ми, педагогічний колектив і учні школи, низько схиляємо голови перед 
героями Небесної Сотні. Вічна їм пам’ять.

Лідія СОБОЛЄВА,
вчитель початкових класів Горянівської середньої школи.

У п’ятницю в селищі Ювілейне відбув-
ся урочистий мітинг, присвячений Дню 
пам’яті Героїв Небесної Сотні. На пло-
щі біля пам’ятного знаку воїнам,  тим, 
хто землю відстоює серцем в бою, тим, 
хто боронить незалежність України на 
передовій, добровольцям, солдатам і 
офіцерам, донькам та синам України зі-
бралися: Артьом Фісунов, голова райдер-
жадміністрації, Любов Біла, заступник 
голови районної ради, Тетяна Сараб’єва, 
керівник апарату РДА, Віталій Жеган-
ський, заступник голови районної ради 
по виконавчій роботі – керуючий справа-
ми, небайдужі жителі району.

Історія України мала багато трагічних 
періодів. Але завжди у важкі часи для 
нашої країни найкращі сини й доньки 
України ставали на захист своєї землі, 
своєї держави, своїх співвітчизників. Всі 
ми добре знаємо, що в минулому на долю 
нашої країни випало багато випробу-
вань. Україна не раз піднімалася з колін. 
Побита й вся в ранах, та нездоланна для 
ворогів своїх, вона йшла ворогу під кулі, 
щоб захистити своїх громадян.

Терновим шляхом дійшла Україна й до 
сьогоднішніх днів. Акція протесту, яка 
розпочалася в листопаді 2013 року увір-
валася в наше життя, й перекроїла все 
– плани на майбутнє, родинні й дружні 
стосунки, спокій і впевненість у зав-
трашньому дні. Тисячі поранених і 100 
перших героїв на Майдані Незалежності 
було вбито… Стан душі учасників Рево-
люції – це поклик  до боротьби за віль-
ну, демократичну, чесну Україну. Серед 
героїв – науковці, викладачі, студенти, 
вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти. 
Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця «Небесна Сотня» 

МІТИНГ ПАМ’ЯТІ 

ВОНИ  СПІВАЛИ  «ЩЕ  НЕ  ВМЕРЛА…»  І  ВМИРАЛИ…
своїм життям викупила свободу для міль-
йонів українців і дала шанс збудувати нову  
правову державу. 

Ще довго-довго з покоління в покоління 
будуть передавати батьки синам і донькам, 
а ті своїм дітям спогади про тих, хто зали-
шив життя земне в 2013-2014 рр. Але герої не 
вмирають! Вони завжди будуть у наших сер-
цях. В країні вже з’являються перші вулиці 
та площі, названі на честь Героїв Майдану. 

Герої Небесної Сотні віддали своє життя за 
світле майбутнє України. Присутні хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять полеглих на Май-
дані Незалежності,  душі яких білокрилими пта-
хами відлетіли у височину. Завершився захід це-
ремонією покладання квітів до пам’ятного знаку. 

Згадаємо в своїх молитвах усіх героїв, які 
поклали голови за наше майбутнє. Нехай 
пам’ять усіх невинно убитих згуртує нас, 
живих, дасть нам силу та волю, мудрість і 

наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. 
Юлія ЧУМАК, сел. Ювілейне. Фото Наталії Яківець.

ЛІТОПИС  ЄВРОМАЙДАНУ

В Старокодацько-
му будинку культури 
проведений захід, 
присвячений пам’я-
ті Небесної Сотні 
«Україна понад 
усе!». Які це прості, 
й разом із тим, прекрасні й святі для нас сло-
ва. Велика та священна любов до України 
жила, живе й житиме в усіх чесних і щирих 
серцях її найкращих синів і дочок.

Україна – це тихі води та ясні зорі, зе-
лені сади, білі хати, синє волошкове поле, 
жовтогарячі колоски пшениці, мальовни-
чі луки, високі, стрункі тополі, медові та 
молочні ріки. Ми щасливі, що народилися 
серед народу з такою багатою культурою, 
народу, що вміє відчувати радощі й спів-
чувати чужому болю й передавати всі свої 
почуття в піснях.

Сьогодні ми з вами перегортаємо героїч-
но-трагічну сторінку історії українського 

народу на довгому тернистому шляху 
до незалежності.

У ці дні ми відзначаємо 
річницю кровавих подій 
на Майдані Незалежності, 
коли під час революції Гід-
ності було поранено більш 

як тисячу людей, загинуло понад 100 про-
тестувальників. Сьогодні ми їх називаємо 
Небесною Сотнею.

Минуло два роки від трагічних подій на 
Майдані. Але, на превеликий жаль, не за-
кінчились біль і страждання народу. Про-
довжується боротьба за Україну.

Нашими воїнами пишається Україна, бо 
в їхніх серцях горить вогонь любові до рід-
ної країни та велика віра в перемогу. Захи-
щаючи рідну землю від ворога, вони готові 
віддати найдорожче – своє життя. А ми го-
воримо їм: «Повертайтесь живими!»

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, директор 
Старокодацького будинку культури.

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ

ПАЛАЮТЬ СЕРЦЯ 
ПАТРІОТІВ

ПОМОЛІМОСЬ  ЗА  ГЕРОЇВ  НЕБЕСНОЇ  СОТНІ

Днями в приміщенні Дніпропетровської рай-
держадміністрації відбулася оперативна нарада 

під головуванням Артьома Фісунова, 
голови райдержадміністрації, на під-
ставі звернення депутата Підгород-
ненської міської ради Олександра Зе-
леного щодо можливості проведення 
реконструкції старої будівлі на тери-
торії Підгородненської середньої за-

гальноосвітньої школи №3 під дошкільний заклад освіти.
Також у ході зустрічі взяли участь: Галина Кузьменко, Підгородненський 

міський голова; Олександр Дейнека, депутат Дніпропетровської районної 
ради, голова фракції «Солідарність»; Микола Шеремет, в.о. начальника від-
ділу освіту, молоді та спорту райдержадміністрації; Юрій Крічкевич, ди-
ректор  Підгородненської середньої загальноосвітньої школи №3; Валерій 
Полив’яний, військовий пенсіонер, житель м. Підгородного; Надія Закладна, 
завідувач сектору по роботі із зверненнями громадян райдержадміністрації.  

Перед присутніми виступила Галина Кузьменко, зазначивши, що в місті 
Підгородне доволі критично стоїть питання з дошкільними закладами осві-
ти, кількість дітей, бажаючих потрапити до дитсадків, перевищує кількість 
реально існуючих місць. На території Підгородненської СЗШ №3 стоїть від-
носно стара будівля, яку можна перетворити на дитсадок, але вона потребує 
реконструкції. Підгородненська міська рада в найближчу сесію готова роз-
глянути питання щодо надання субвенції відносно реконструкції будівлі, 
але для цього необхідно розробити проектно-кошторисну документацію.

Артьом Фісунов, у свою чергу, запевнив про всебічну підтримку відбудо-
ви соціальних об’єктів у районі. 

Щодо вирішення даного питання було вирішено: в.о. начальника відділу 
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Шеремету М.О. підготувати всі 
необхідні документи, проектно-кошторисну документацію з детальними роз-
рахунками для реконструкції будівлі на території Підгородненської школи №3. 
Контроль із проведення реконструкції будівлі на території Підгородненської 
школи №3 доручити Підгородненському міському голові Кузьменко Г.В.

(Вл. інф.)

НАРАДА

ВІДБУДОВА 
СОЦІАЛЬНИХ 

ОБ’ЄКТІВ 

Згідно наказу військово-
го комісара Дніпропетров-

ського районного  військо-
вого комісаріату Олек-
сандра Вольнікова «Про 
нагородження звільнених 
військовослужбовців на-
грудним знаком  «Учасник 
АТО» відповідно наказу 
начальника Генерально-
го штабу – Головноко-
мандувача Збройних  сил  
України від 20.03.2015 № 
104 та з метою заохочен-
ня звільнених військовос-
лужбовців, які залучалися 
й брали участь в антите-
рористичній операції на 
території Донецької та 
Луганської областей, за 
сумлінне виконання вій-
ськового обов’язку, муж-

ність, професіоналізм, виявлені під час захисту державного суверенітету 
та територіальної цілісності України в ході проведення антитерористичної 
операції, нагороджені відзнакою начальника Генерального штабу – Голов-
нокомандувача Збройних сил України нагрудним знаком «Учасник АТО» 
74 захисника України з усіх громад району.

Таміла ЖОРНЯК.
На фото автора: Артьом Фісунов, голова райдержадміністрації, наго-

роджує нагрудним знаком «Учасник АТО» Костянтина Туманова, сер-
жанта запасу.

ОФІЦІЙНО

НАГОРОДЖЕННЯ  УЧАСНИКІВ  АТО
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ПРАВОВА ДОПОМОГА
СТАЄ БЛИЖЧОЮ ДО ЛЮДЕЙ

Протягом першого півріччя 2016 року згід-
но з планом, затвердженим Міністром юсти-
ції України Павлом Петренком, відбувається 
реформа територіальних органів юстиції, яка 
є наступним логічним етапом децентраліза-
ції послуг Міністерства юстиції України та 
надання можливості отримання таких послуг 
у режимі онлайн з одночасним розширенням 
доступу до безоплатної правової допомоги та 
підвищенням її якості.

Кабінет міністрів України прийняв поста-
нову, якою дав старт реалізації презентова-
ної Міністром юстиції Павлом Петренком 
ініціативи зі створення по всій країні 428 
бюро правової допомоги Міністерства юс-
тиції України. Постановою передбачена лік-
відація 586 територіальних органів Мініс-
терства юстиції на районному та міському 
рівнях та створення у районних центрах та 

містах обласного значення 428 бюро право-
вої допомоги, які забезпечуватимуть україн-
ців правовим захистом та надаватимуть до-
ступ до онлайн послуг Міністерства юстиції 
України. Нагадуємо, що на теперішній час 
при Дніпропетровському районному управ-
лінні юстиції діє громадська приймальня, 
яка розташована за адресою: сел. Ювіле-
йне, вул. Теплична, 2. Також громадська 
приймальня управління юстиції діє на базі 
КЗ «Дніпропетровська районна централь-
на бібліотека» за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 31. Крім цього, мешканці 
Дніпропетровського району, які відповідно 
до законодавства мають право на отриман-
ня безоплатної вторинної правової допо-
моги, можуть звернутися за отриманням 
відповідної допомоги до Першого дніпро-
петровського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, 
який розташований за адресою: м. Дніпро-
петровськ, вул. Комсомольська, 52, тел: 
(056)742-82-33, (098) 410-28-12.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

У приміщенні Центральної районної бібліотеки для бібліотечних 
працівників відбулася нарада «Дніпропетровська центральна ра-
йонна бібліотека в 2015 році: підсумки та перспективи». 

З підсумками роботи публічних бібліотек Дніпропетровського 
району за 2015 рік перед присутніми виступила Галина Гаврилова, 
директор КЗ ДЦРБ. До бібліотечної родини завітала Вікторія Че-
редніченко, начальник відділу культури, туризму, національностей 
і релігій. Вона високо оцінила натхненну та сумлінну працю пра-
цівників бібліотечної системи в районі. За вагомий внесок у відро-
дження культурної справи, високий професіоналізм, плідну працю 
та за підсумками роботи бібліотек у 2015 році Грамотами нагород-
жені: Галина Батюта, завідуюча бібліотеки села Степове; Валенти-
на Челомова, завідуюча бібліотеки села Сурсько-Литовське; Олена 

Сторчак, завідуюча бібліотеки села 
Новоолександрівка.

Подякою відзначені: колектив ра-
йонної Дитячої бібліотеки; колектив 

бібліотеки села Дослідне; Тетяна Гапіч, завідуюча бібліотеки села Миколаївка; Тетяна Гурко, завідуюча 
бібліотеки села Партизанське; Людмила Логачова, завідуюча бібліотеки села Зоря; Юлія Равшанова, бі-
бліотекар районної дитячої бібліотеки. Бібліотекарі району з гордістю представили колегам та присутнім 
свої презентації з кращих проведених заходів. Після виступів відбувся активний обмін досвідом. 

 Наталія ЯКІВЕЦЬ.       На фото автора: учасники наради бібліотечних працівників.

ХРАМ ЗНАНЬ І ТВОРЧОСТІ
НАРАДА

Висловлюється подяка небайдужим громадянам, які вкотре відгукнули-
ся на допомогу українським бійцям та надали допомогу. А це: Олександр 
Вакуленко, начальник Підгородненської ділянки східних високовольтних 
електромереж ДТЕК «Дніпрообленерго», Анатолій Корабльов, начальник 
служби транспорту та механізації, Дмитро Ткаченко, інженер з транспорту, 
а також долучилися працівники: Максим Геря, Василь Медвецький, Віктор 
Гриненко, Едуард Овчаренко – відремонтували власними силами, у вільний 
від роботи час, техніку – ЗІЛ-5301 для військових 53-ї окремої механізованої 
бригади. Віктор Шинкевич, депутат обласної ради, допоміг у придбанні за-
пчастин для машини. Також активну участь у ремонті техніки брав Дмитро 
Краснопьоров, солдат 53-ї окремої механізованої бригади. Разом із відре-
монтованою машиною, яка відправиться на полігон «Широкий Лан», що на 
Миколаївщіні, бійцям передали синьо-жовтий прапор розписаний щирими, 
добрими й теплими побажаннями.                   Юлія ЧУМАК. Фото автора. 

Вітаємо учасника й 
призера Всеукраїнсько-
го конкурсу раціоналі-
заторів і винахідників.

Нещодавно в місті 
Київ на базі Всеукра-
їнського еколого-нату-
ралістичного центру 
учнівської молоді про-
ходив Всеукраїнський 
конкурс раціоналіза-
торських та винахід-
ницьких робіт біоло-
гічного напрямку.

Третє призове місце 
отримав Олексій То-
пал, учень 10-го класу 
КЗ Волоська СЗШ. Він 
презентував пристрій для нарізання картоплі на насіння. 
Хлопець каже, що така ідея з’являлася в голові щоразу, 
коли він брався весною за лопату. З батьками задумку об-
говорив – вони схвалили й підтримали хлопця. Макет на 
конкурс конструював сам. Згодилися підручні матеріали 
– метал та дерево. На майстрування витратив два місяці. 

«Пристрій працює за допомогою ременя та валу. За-
пускаєш – і він ріже картоплю на потрібні шматки. У ре-
зультаті – витрати енергії зменшуються, а якість роботи 
покращується. Сподіваюся випробувати приладдя цієї 
весни», – посміхається Олексій.

Віка ЗОРЯНА. 
На фото: Олексій Топал – призер Всеукраїнського 

конкурсу раціоналізаторів і винахідників.

ЗНАЙ НАШИХ

ПИШАЄМОСЬ ТАЛАНТАМИ

ДОБРІ СПРАВИ ПІДТРИМКА ВОЇНІВ-ЗАХИСНИКІВ

ДЕКЛАРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА 2015 РІК
В Дніпропетровській ОДПІ відбулася прес-конференція на тему декларування 

податку на прибуток за 2015 рік за участі виконуючого обов’язки начальника Рус-
лана Царука. Руслан Михайлович повідомив, що з січня поточного року щомісяч-
ні авансові внески з податку на прибуток підприємств не справляються та не під-
лягають розрахунку в декларації, а об’єкт оподаткування визначається шляхом 
відповідного коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку 
або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства. Також було зазна-
чено, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств 
є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік, а податкова декларація розра-
ховується наростаючим підсумком та надається разом з фінансовою звітністю. 

На запитання присутніх щодо строків звітності та сплати податкових зо-
бов’язань, Руслан Михайлович повідомив, що для платників, які протягом 
2015 року звітували поквартально, податкова декларація за 2015 рік подаєть-
ся до 9 лютого 2016 року, а граничний термін сплати – 19 лютого 2016 року. 
Для платників податків, у яких звітним періодом є календарний рік подат-
кова декларація за 2015 рік подається до 29 лютого 2016 року, а граничний 
термін сплати – 10 березня 2016 року.

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

У місті Підгородне, біля 
Підгородненської СШ-2, 
на минулому тижні кіль-
ка днів спилювали верби. 
Кожну з них розрізали навпіл та розгля-
дали не як звичайну деревину, а як цінний 
матеріал для музичного інструменту. Цим 
вербам, що десятиліттями стояли оберега-
ми шкільного двору, слухали сміх та гомін 
дітвори, судилось переродитися в музичні 
інструменти майстрів бандур нової ери.

– Якщо товсте дерево, то буде на банду-
ру, а тонше – на кобзу, – із неабияким захо-
пленням розповідає Алла Ганжа-Родзянко, 
голова обласної громадської організації 
«Центр кобзарського мистецтва», викладач 
бандури.

Поряд із організаторкою заходу – не 
менш натхненний справою відродження 
культурної спадщини Микола Шапа, до-
цент Дніпропетровського регіонального 
інституту державного управління НАДУ. 
Саме він за покликом небайдужого серця навчав хлопчиків-бандуристів спо-
чатку вирізати ложки, зумів захопити їх цією справою, і тепер у них попереду 
надзвичайне важливе, можливо найголовніше в їхньому житті завдання – за до-
помогою старшого наставника витесати українську бандуру.   

 Задум надзвичайно цікавий, і народився він не раптово, а в спільній мрії спо-
движників кобзарства з метою відродження колишньої музичної слави козаць-
кого краю. 

Не залишився байдужим і Євген Дубина, депутат Підгородненської міської 
ради. Він теж відірвався від буденних справ та особисто взяв участь у важливій, 
на його думку, справі: «Я уродженець Підгородного, тож козацька слава рід-

нокраю – це доблесть моїх предків, 
а нам не можна цуратися свого ко-
ріння».

У місті Підгородне відкритий і 
активно працює Центр Кобзарського мистецтва 
імені Івана Бута. При центрі Кобзарства – му-
зей відомому краянинові, репресованому за ра-
дянських часів кобзареві Іванові Буту. Про його 
непросту долю ми вже розповідали на сторінках 
газети «Дніпровська зоря». Ідейний натхнен-
ник та організатор створення Центру Алла Ган-
жа-Родзянко є ще й керівником трьох ансамблів 
бандуристів «Калинове гроно», «Зоряниці» та 
дитячого «Підгородненські козачата». Залюбки 
оволодівають грою на бандурі, до речі яка має 54 
– 57 струн(!) Олег Корса, Назар Рижко, Захар Са-
муляк, Антон Оберемок і два Артеми – Пухкаль-
ський та Снитка.

Колективи бандуристів, які утворені вже по-
над 10 років тому, мають вагомі здобутки. Та в 
цьому році переважна кількість виступів була 
не на конкурсних сценах, а в палатах лікарень та 

госпіталів перед пораненими учасниками АТО. Побували влітку лише на Соро-
чинському ярмарку, та із 300-от колективів, які взяли участь у Всеукраїнському 
заході, ансамбль «Калинове гроно» виборов 2 місце.

«Бандура – не просто національний інструмент українського народу, це –
сакральна річ, священна», – переконана Алла Костянтинівна. І це своє глибоке 
переконання вона хоче донести до якомога більшої кількості людей, особливо 
дітей, яким будувати в Україні майбутнє, що має бути щедро збагачене  славни-
ми традиціями минулого.

Таміла ЖОРНЯК, м. Підгородне. 
На фото: учасники акції «Створи з верби бандуру».

ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ МИНУЛОГО

ВЕРБАМ СУДИЛОСЬ СТАТИ БАНДУРАМИВЕРБАМ СУДИЛОСЬ СТАТИ БАНДУРАМИ
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ПЕРША СХОДИНКА ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ
РАДГОСП  «ЗОРЯ» – 

(Продовж. Поч. чит. у № 6.)
Вивчаючи матеріали, що відносяться до часів Другої 

світової війни, й аналізуючи ситуацію 1941 року, під час 
оборони міста Дніпропетровськ від нацистських полчищ, 
і згадуючи Героя Радянського Союзу, генерала Миколу 
Григоровича Лященка, приходиш до певних висновків. 
Захищаючи місто Дніпропетровськ від нацистських оку-
пантів, 972-й стрілецький полк 255-ї дивізії, нещодавно 
сформований у м. Дніпропетровську, командиром якого 
був майор Лященко М. Г., стримував натиск у районі с. 
Зоря з боку сел. Царичанка. Під натиском ворога полк по-
чав відходити під гору с. Чумаки. В полі стояли замаско-
вані ворожі танки, велика кількість піхоти. Незважаючи 
на те, що бійці полку окопалися, вжили всіх заходів, але 
стримати натиск ворога не змогли, й стали відходити в 
бік Новомосковська, залишаючи на полі бою велику кіль-
кість вбитих солдатів. Це був нерівний 
бій, з якого вийшло тільки 400 чоловік 
особового складу полку.

Землі радгоспу «Батрак» і саме село 
Зоря розташовувалися поруч із землями с. 
Чумаки. Отже, солдати 972-ого стрілець-
кого полку, відступаючи з боку Царичан-
ського напрямку під гору с. Чумаки, ги-
нули на території с. Зоря. Старожили села 
розповідали епізоди тих боїв, як солдати 
ховалися в посівах кукурудзи, відходячи 
в сторону Новомосковська, багато з них 
гинули під обстрілами. Виходить, що за-
гиблі солдати, поховані в могилах біля 
пам’ятника села Зоря, є воїнами цього 
полку, оскільки інших боїв у цій місцево-
сті після початку війни не було. 

Про цей бій згадує старожил села Чума-
ки  Анастасія Тимофіївна Кислиця, свідок 
тих страшних подій. Вона три дні, спочат-
ку надавала допомогу пораненим, а 
потім із односельцями виносила за-
гиблих до братської могили на гору 
Артема (розташована на кордоні зе-
мель сіл Чумаки і Степне).

На час мого призначення дирек-
тором, за показниками виробни-
цтва радгосп «Зоря» знаходився 
далеко від золотої се-
редини господарств 
району. В господарстві 
на той час не вистача-
ло механізаторів, тва-
ринників і овочівників, 
дуже слабким був ма-
шинно-тракторний парк. Про якісь технології в тва-
ринництві не варто було й говорити, якщо на 1 300 
голів великої рогатої худоби було 2 побудованих за 20 
років корівники на 400 голів. Решта поголів’я знаходи-
лося в старих приміщеннях, де в дахах виднілося небо. 
Багато чого починали з мінімальних позначок.

Провели значну роботу з людьми, підвищили кон-
троль за роботою фахівців, намагалися створити відпо-
відальний клімат у кожному трудовому колективі, як че-
рез оперативні наради, робочі збори, так і через особисті 
бесіди з робітниками безпосередньо на робочих місцях. 
Практично щодня зранку я бував на тваринницьких фер-
мах. Здійснював щоденний наряд у тракторно-рільничій і 
овочевих бригадах, вдень – обов’язковий контроль на по-
лях – як організована праця робітників, обов’язково шефів 
із міста, завантаження з денного наряду техніки. Найжор-
сткіший контроль – це організація харчування робітників 
у полі, їдальні, дітей у таборі праці та відпочинку.

Вдалось значно поліпшити роботу будівельної брига-

ди. Ми доповнили її склад, забезпечили будівельними 
матеріалами, по-новому почали налагоджувати від-
носини з промисловими підприємствами Кіровського 
району м. Дніпропетровська, що надалі дозволило ви-
рішити багато питань у будівництві. Чисельність пра-
цюючих у радгоспі вже складала біля 600 чоловік.

На кожен сільськогосподарський рік нам доводили нові, 
більш значні плани, та ми й самі брали на зборах підвище-
ні зобов’язання, й, як правило, їх виконували. Вирощува-
ли до 7 тис. тн овочів, 3,5 тис. тн зерна. Продавали державі 
щорічно до 1 600 тн молока, більше 300 тн м’яса, щорічна 
виручка від реалізації сільгосппродукції складала понад 2 
млн 500 тис. крб, або 125% від плану, перевиконання скла-
дало понад півмільйона крб (це великий обсяг на той час). 
Виробництво валової продукції на 1 працівника, зайня-
того в сільському господарстві, за рік становило більше 6 

100 крб, або 132% від показників із тресту радгоспів.
Щоб бути більш об’єктивним в оцінці праці колективу 

радгоспу й моєї, беру дані з щорічного аналізу з тресту 
радгоспів, за час 2-ох років періоду моєї роботи – 1979 рік.

Розглядаючи цільність поголів’я, слід зазначити – вели-
кої рогатої худоби було 1 597 голів або 77 голів на 100 га, 
це 122% від показників тресту, або 2%, понад 3 тис. голів 
свиней, або 24,5% всього поголів’я тресту. При цьому хочу 
зауважити, що надої молока на фуражну корову 3 250 лі-
трів або 137% від середнього показника з тресту, забезпе-
чило нам перше місце в районі, тому навіть спеціалізова-
ні з молока радгоспи доїли менше: радгосп «імені XXV 
з’їзду КПРС» – 3 237 літрів, радгосп «ім. Леніна» – 3 073 
літрів, радгосп «Підгородне» – 2 785 літрів.

Колектив спеціалістів і робітників багато доклали зу-
силь, робота будувалась на знанні й ентузіазмі.

Працюючи в тісній співпраці зі Всесоюзним НДІ 
свинарства м. Полтави (директор Почерняєв Ф. К.), ми 
за три роки вдосконалили поголів’я й створили краще 

стадо свиней на Україні. Багато уваги роботі зі сви-
нопоголів’я нашого господарства приділяв Рибалко 
В. П. – на той час вчений секретар інституту, згодом 
директор, доктор сільськогосподарських наук, профе-
сор, академік УААН, заслужений діяч науки й техніки 
України. Господарству було присвоєно статус племін-
ного заводу з великої білої породи свиней.

Такі успіхи досягнуті, в першу чергу, завдяки зла-
годженій роботі фахівців і керівників галузі – голов-
них зоотехніків Полторацького А. Ф., Ткаченка О. 
С., головного ветлікаря Шишенка В. Т., бригадирів – 
Шевченка І. М., Миколенка В. М., сім’ї Серги А. С. і А. 
М., син яких і на даний час працює в СПП «Чумаки» 
начальником 2-го виробничого відділення с. Маївки. 
А також бригадирів-тваринників – Павленка В. С., 
Стрижка Г. С., Омельницького М. А.

За плідну працю нагороджені: ко-
лишній зоотехнік Полторацький Ф. 
Н., свинарка Скосар А. І. – вони стали 
героями Соціалістичної праці. 

Бригадир свиноферми Миколенко 
В. М., доярка Паращук К. С., бригадир 
тракторно-рільничої бригади Петрен-
ко А. С. – нагороджені орденом Леніна.

Свої знання й працю багато років 
вносила в розвиток тваринництва 
головний зоотехнік Ткаченко О. С. 
Багатьох механізаторів, тваринників 
нагороджено урядовими нагородами. 
В результаті покрашення селекційної 
племінної роботи, господарство що-
річно вирощувало й реалізовувало по 
150-200 голів племінних бичків, 500-
600 голів племінних свиней.

Щорічно зростав прибуток, і в цьому 
році склав 669 тис. крб, або 181% від 

плану. Наш трудовий колектив за 
підсумками роботи посів 3 місце з 
25 радгоспів. На 100 га сільгоспу-
гідь – 32 тис. крб, або 471 % від по-
казників тресту, а також на одного 
працюючого – 277 % від средньо-
трестівского, аналогічно 277 % на 
1 тис. крб основних фондів. Це 

один із кращих показ-
ників серед господарств 
тресту радгоспів даного 
року. У цьому велика 
заслуга головних спеці-
алістів і керівників га-
лузей радгоспу: голов-

ний економіст – Скрипніченко В. Л., головний бухгалтер 
– Комісаренко П. С., головний інженер – Кузнецов В. В., 
головний гідротехнік – Жадан В. І., прораб-будівельник 
– Масюк М. І., завідувач автопарком – Кулак А. Ф., заступ-
ник директора з загальних питань – Максименко В. І.

Також необхідно відзначити, що з перших днів на 
посаді директора радгоспу, ми з головним агрономом 
Геллер О. Й. постійно займалися питаннями родючості 
землі. Відповідно до технологічних карт, вносили мі-
неральні добрива, фосфогіпс, дуже серйозно займалися 
накопиченням, переробкою та внесенням органічних 
добрив, вживали всіх заходів, щоб кожен гектар зрошу-
ваних земель давав проектну врожайність.

Впроваджуючи передові технології вирощування зер-
нових культур та кращих сортів, належну увагу приді-
ляли співробітництву з ученими Всесоюзного інституту 
кукурудзи м. Дніпропетровська, Одеського інституту 
зернового господарства. Це дозволило отримувати по 
50-60 цн озимого ячменю «Полідум-90», і понад 90 цн із 
гектара пшениці й кукурудзи Дніпропетровської селек-
ції. Нам практично не вистачало техніки, щоб зібрати та-
кий урожай. На наших полях проводили досліди й захи-
щали наукові дисертації доктор сільськогосподарських 
наук Дьомишев Л. Ф. та інші вчені.

У господарстві склалася агрономічна служба на чолі з 
її головним агрономом –  Геллер О. Й., успішно працюва-
ли, виконуючи плани виробництва продукції рослинни-
цтва овочівники – Попова Л. А., Таран Г. І., Водолазький 
А. П., сім’я Плітченка Г. І., сім’я агрономів Діанових Р. А. 
і двох його синів. До речі, Петро став одним із перших 
і успішних фермерів на землях колишнього радгоспу 
«Зоря», а Борис трудився в НДІ кукурудзи.

За активну участь у Всесоюзному змаганні за отри-
мання високих врожаїв кукурудзи я отримав знак ЦК 
ВЛКСМ у 1979 році «За високі врожаї кукурудзи», а в 
1980 році – за високі показники в тваринництві «За успі-
хи в розвитку свинарства».

(Продовж. чит. у наступному номері).
Геннадій ЛАТУШКО. 

Традиційний коровай діти вручають директорові радгоспу Г. Латушку. 

Учасники Другої світової війни, працівники радгоспу, під час святкування 35-річчя Великої Перемоги. 

ГОРТАЄМО СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА  ОТГ ПРО  ПРОЕКТНУ  ПРОПОЗИЦІЮ
В Новоолександрівській сільській громаді, яка в числі перших пішла на об’єднання, проблема відсутності 

будинку культури постала в новій якості. Адже відсутність можливості проводити культурно-масові заходи 
стоїть на заваді вирішення проблеми розрізненості нашого населення. Саме воно повинно зараз перетво-
ритися на єдину згуртовану громаду, яка буде спільно визначати пріоритети розвитку, спільно докладати 
зусиль до вирішення проблем, що постають перед громадою, спільно визначати унікальність нашої громади.

Можливість вирішити цю проблему виникла в зв’язку з постановою КМУ, яка передбачає надання цільової 
субвенції Новоолександрівській ОТГ Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України, що спрямована на посилення економічної спроможності та забезпечення 
територіальної згуртованості громади.

Надання цільової субвенції на суму 9362 тис. грн передбачено на розроблений територіальною громадою 
проект «Побудова будинку культури в с. Новоолександрівка, – центр культурного осередка Новоолексан-
дрівської територіальної громади». Даний проект спрямований на влаштування комфортних умов для про-
ведення культурних заходів з метою, як активізації громади, так і формування культурного та спортивного 
осередку для 5600 мешканців с. Новоолександрівка. 

Термін реалізації проекту 2016 – 2018 рр., вартість – 9362 тис. грн. Головний продукт проекту вбачається 
в побудові та обладнанні приміщення будинку культури. Втіливши проект в життя громада матиме згоду 
отримати якісні і доступні культурно-просвітницькі послуги, а окрім того він дозволить активізувати та 
залучити до життя громади населення різних вікових груп.
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СМАЧНОГО! 
СИРНИЙ СУП

Інгредієнти: плавлений сирок − 200 гр, куряче філе − 
250 гр, болгарський перець − 350 гр, картопля − 300 гр, 
цибуля − 150 гр, морква − 100 гр, вершкове масло − 50 
гр, зелень петрушки, сіль, чорний мелений перець.

Приготування: залийте куряче філе холодною водою 
й доведіть до кипіння. Зберіть піну, трохи посоліть і 
варіть 20 хв. Поріжте цибулю дрібними кубиками. 
Натріть на крупній тертці моркву. Поріжте кубиками 
картоплю. Очистіть перець від плодоніжки та насіння 
й наріжте соломкою. Відварене куряче філе вийміть із 
каструлі, наріжте довільними шматками й знову ви-
кладіть у каструлю з бульйоном. Цибулю й моркву під-
смажте на вершковому маслі. До киплячого бульйону 
додайте картоплю й болгарський перець. Доведіть до 
кипіння й варіть 10 хв. Потім додайте обсмажену мор-
кву й цибулю. Поступово додавайте нарізаний кубика-
ми сир, постійно помішуючи ложкою до повного роз-
чинення. Посоліть, поперчіть, і доведіть до кипіння. 

ГРЕЧАНА КАША З МОРКВОЮ ТА СЕЛЕРОЮ
Інгредієнти: гречка − 2,5 склянки, вода − 5 склянок, 

морква − 1 шт., селера (корінь) − 1/2 шт., масло рослин-
не − 2 ст.л., перець, сіль, зелень − за смаком.

Приготування: у каструлю влийте воду, всипте про-
миту крупу й доведіть до кипіння на сильному вогні. 
Потім зменшіть вогонь і готуйте, не перемішуючи, поки 
гречка не буде готова. Натріть овочі на крупній тертці. 
Пасеруйте моркву й селеру на олії до м’якості. Викла-
діть овочі в кашу, посоліть, поперчіть і додайте зелень. 
Накрийте кришкою й прогрійте кашу на слабкому вогні.

КОТЛЕТИ ПЕЧІНКОВІ
Інгредієнти: печінка − 0,5 кг, сало свиняче − 100 гр, 

борошно пшеничне − 100 гр, цибуля ріпчаста − 1 шт., 
яйця − 1 шт., крохмаль − 1 ч.л., сіль, чорний мелений 
перець − за смаком, масло рослинне.

Приготування: перемеліть у м’ясорубці або подріб-
ніть у блендері печінку, сало й цибулю. В отриманий 
печінковий фарш додайте яйце, борошно й крохмаль. 
Все перемішайте в однорідну масу. Посоліть та попер-
чіть. Нагрійте сковороду, додайте олію. За допомогою 
столової ложки викладайте підготовлену масу як олад-
ки на сковороду й обсмажуйте.

ТОВ «МВК «Єка-
теринославський» 
розробило деталь-
ний план частини 
території Чумаків-
ської сільської ради 
в Дніпропетровсько-
му районі Дніпро-
петровської облас-
ті для будівництва 
цеху концентрова-
них кормів.

Пропозиції надси-
лати до Чумаківської 
сільської ради протя-
гом одного місяця з 
дня публікації. 

Часом знаходиш саме 
тоді, коли перестаєш шу-

кати, отримуєш, коли 
віддаєш, а почи-
наєш бачити, 
коли закрива-
єш очі й від-
криваєш серце.

Господарочка

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
від 19 лютого 2016 року № 28

«Про перейменування сел. Ювілейне»
Керуючись абзацом 2 пункту 6 статті 7 Закону України «Про засу-

дження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 
пунктом 20 частини 4 статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

вважаю за необхідне:
1. Перейменувати селище Ювілейне на селище Слобожанське.
2. Розпорядження набирає чинності з моменту оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Л. В. ЛАГОДА, в. о. селищного голови.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

від 08 лютого 2016 року, 
с. Новоолександрівка № 07-р

«Про перейменування вулиць 
в населених пунктах Новоолек-
сандрівської  сільської ради»

Керуючись Законом України 
«Про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістично-
го (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», 
Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

вважаю за необхідне:
1. Перейменувати вулиці в на-

селених пунктах Новоолексан-
дрівської сільської ради:
с. Новоолександрівка – 

• вулицю Дніпропетровську на 
вулицю Дніпровську;
• вулицю Жовтневу на вулицю 
Затишну;
• вулицю Комсомольську на 
вулицю Малинову;
• вулицю Піонерську на вули-
цю Світлу.

с. Старі Кодаки – 
• вулицю Червоноармійську на 
вулицю Горянську;
• вулицю Червонофлотську на 
вулицю Зарічну;
• вулицю Горького на вулицю 
Паркову;
• вулицю Леніна на вулицю 
Кодацьку;
• провулок Чкалова на прову-
лок Лоцманський;
• провулок Комсомольський на 
провулок Молодіжний.

с. Волоське – 
• вулицю Котовського на вули-
цю Радісну.

с. Червоний Садок –
• вулицю Жовтневу на вулицю 
Джерельну.

с. Ракшівка – 
• вулицю Пролетарську на ву-
лицю Вишневу.

Перейменування провести без 
зміни поштових номерів житло-
вих будинків, установ та споруд.

2. Розпорядження набирає чин-
ності з моменту оприлюднення.

3. Контроль за виконанням 
цього розпорядження залишаю 
за собою. 

О. О. ВІЗІР, сільський голова.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ БАЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 
№ 07 від 10.2016 року 

«Про перейменування вулиць села Балівка»
Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Укра-
їні та заборону пропаганди їхньої символіки», статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи результати гро-
мадських обговорень, пропозицій громадян, рішення постійної  комісії  
з освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торгівельного 
обслуговування та соціального захисту населення, рішення сесії сіль-
ської ради № 61-05 – УІІ від 09.02.2016 року:

1. Перейменувати наступні вулиці села Балівка без зміни поштових 
номерів житлових будинків, установ та споруд:

№
з/п Тип Стара назва Місце розташування Нова назва

1 вулиця Леніна
Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, 
село Балівка

Центральна

2 вулиця Жовтнева
Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, 
село Балівка

Калинова

3 вулиця Радянська
Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, 
село Балівка

Сонячна

4 вулиця Комсомольська
Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, 
село Балівка

Вишнева

5 вулиця Радгоспна
Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, 
село Балівка

Весела

6 вулиця Піонерська
Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, 
село Балівка

Лугова

7 провулок Леніна
Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, 
село Балівка

Лісний

2. Забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення в районній га-
зеті та дошках оголошень села.

3. Запропонувати Державному підприємству «Національні інформа-
ційні системи» Міністерства юстиції України внести відповідні зміни 
до реєстрів Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
В. П. РИЖАК, сільський голова.  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ЛЮБИМІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 

ГОЛОВИ
«Про перейменування вулиць 

в с. Любимівка»
Керуючись абзацом 2 пункту 6 статті 7 

Закону України «Про засудження кому-
ністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарного режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки», пунктом 20 частини 4 статті 
42, частиною 8 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», вважати за необхідне: 

Перейменувати вулиці в с. Любимів-
ка: вулицю «Пролетарська» на вулицю 
«Передова».

Перейменування провести без зміни 
поштових номерів житлових будинків, 
установ та споруд.

Виконавчому комітету Любимівської 
сільської ради (секретарю сільської ради 
Фурман О. Б.) провести відповідні робо-
ти, пов’язані з перейменуванням вказа-
них вулиць села.

Виконавчому комітету Любимівської 
сільської ради в десятиденний термін 
оприлюднити це розпорядження.

Розпорядження набирає чинності з мо-
менту його офіційного оприлюднення.

Контроль за виконанням цього розпо-
рядження залишаю за собою.

К. П. ЖЕЛЯБ’ЄВА, 
сільський голова.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ
від 17 лютого 2016 року №3

«Про перейменування вулиць 
в селах Благовіщенка і Степове»

Керуючись Законом України 
«Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки», Законом Укра-

їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», вважаю за необхідне:

1. Перейменувати вулиці в селах 
Благовіщенка та Степове Дніпро-
петровського району Дніпропе-
тровської області, а саме: 

Село Благовіщенка: вулиця Ра-
дянська – вулиця Радісна. 

Село Степове: вулиця Жовтне-
ва – вулиця Весняна.

2. Перейменування провести без 

змін поштових номерів житлових 
будинків, установ та споруд.

3. Дане розпорядження затвер-
дити на черговій сесії Степової 
сільської ради.

4. Розпорядження набирає чин-
ності з моменту оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього 
розпорядження  залишаю за собою.

Ю. В. СВІТЛИЧНИЙ, 
сільський голова.

ВІДДАМ   ЦУЦЕНЯ (дівчинка) 
у хороші руки, окрас персик, схо-
жа на лисичку, ладнає з дітьми. 

Моб. тел. (099) 763-07-80.

Втрачений військо-
вий квиток на ім’я 
Кизогян Апрес Ка-
ренович, вважати не-
дійсним.

Втрачене посвідчення 
багатодітної родини серії 
АЕ № 008165 на ім’я Реук 
Світлана Владиславівна, 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення 
багатодітної родини серії 
АЕ № 008166 на ім’я Реук 
Максим Владиславович, 
вважати недійсним.

Колективи райдержадміністрації, районної ради та управління Державної казначей-
ської служби України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області вислов-
люють глибоке співчуття Андрієві Міщуку, начальнику управління, з приводу непо-
правної втрати дорогої людини – батька 

Р о м а н а  В а с и л ь о в и ч а 
М І Щ У К А

Розділяємо біль і смуток, який неможливо передати словами.
Вічна пам’ять. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙОННА РАДА оголошує конкурс 
на зайняття посади керівника комунального підприємства 
«Архітектурне бюро», яке належить до спільної власності те-
риторіальних громад Дніпропетровського району. Вимоги до 
претендента: освіта вища, стаж роботи не менше 3-х років на  
посадах за фахом. У термін до 10.00 години 25 березня 2016 року 
включно, претендент на посаду керівника комунального підпри-
ємства «Архітектурне бюро», подає заяву на участь у конкурсі. 
До заяви додаються такі документи: особовий листок обліку 
кадрів; автобіографія; копія паспорта громадянина України (1, 
2, 11 сторінки); копія довідки про присвоєння ідентифікаційного 
коду; копія документу про фахову освіту; копія трудової книж-
ки;  фотокартки 6x4 (2 шт.). Конкурс відбудеться 25 березня 
2016 року об 13:00 годині, за адресою: смт. Ювілейне, вул. Те-
плична, 5 (каб. 12). Конт. тел. (0562) 27-80-95. 

На виконання Закону України «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки» розпоря-
дженням Чумаківського сільського голови № 07 
від 17.02.2016 року були перейменовані вулиці насе-
лених пунктів Чумаківської сільської ради, а саме: 

в с. Чумаки – 
• вул. Косіора – на вул. Вишневу, 
• вул. Щорса – на вул. Світанкову, 
• вул. Ювілейну – на вул. Солов’їну, 
• вул. Совхозну – на вул. Калинову, 
• вул. Дніпропетровська – на вул. Соборну; 

в с. Зоря – 
• вул. Леніна – на вул. Центральну, 
• вул. Ювілейну – на вул. Щедру, 
• вул. Радгоспну – на вул. Козацьку, 
• вул. Зої Космодем’янської – на вул. Патріотів, 
•пров. Ювілейний – на пров. Тихий; 

в с. Маївка – 
• вул. Ленінградська – на вул. Степову.

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує кон-
курс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста еко-
номічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації; головного 
спеціаліста відділу персоналу та організаційної роботи райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства, будівниц-
тва та інфраструктури райдержадміністрації. Вимоги до пре-
тендентів: громадянство України, вища освіта, стаж роботи за 
фахом не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером 
на рівні користувача програмного забезпечення.



Сердечні  дарунки 
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Небайдужі читачі продовжують дарувати книги центральній район-
ній бібліотеці. Нещодавно Ювілейний селищний голова Іван Камінський 
подарував книги, які так необхідні нашим читачам. 

Книга митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея 
«Научно-богословские труды митрополита Иринея». Це видання пред-
ставляє зібрання науково-богословських праць митрополита Іринея: 
енциклопедична стаття з історії Дніпропетровської єпархії, виступи на 
богословських конференціях, спогади, інтерв’ю різних років. Видан-
ня «Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста». 
Іоанн Златоуст – один із великих проповідників Східної Церкви, який 
намагався донести до серця кожного Священне Писання та хотів, щоб 
Слово Боже, звернене до всього людства, стало словом, зверненим до  
кожного з нас. Його праці увійшли в збірку бесіди на книгу Буття, на 
Псалми, на книгу пророка Ісаї, на Євангелія від Івана, від Матвія, на 
Діяння апостолів. Такі книги допоможуть читачам доторкнутися до 
духовної спадщини святого православ’я.

О. БАНТЮКОВА, 
завідуюча відділом обслуговування ЦРБ.

ДОТОРКНІТЬСЯ 
ДО ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ 
СВЯТОГО ПРАВОСЛАВ’Я

Нещодавно в 2-Б класі  
(класний керівник Оксана 
Таряник) Кіровської СЗШ 
пройшла виховна година за 
народним календарем «Зи-
монька-зима». Діти готували 
повідомлення про народні 
назви зимових місяців, чита-
ли вірші про зиму, знайоми-
лися з народними прикмета-
ми, слухали музичні твори. 

Учні спробували власно-

руч передати красу зими 
на папері й створили гарні 
малюнки, аплікації. На свя-
то завітала педагог-органі-
затор Іванна Грек, праців-
ники селищної  бібліотеки 
Вікторія Юдіна та Оксана 
Антоненко, які провели ці-
каву вікторину. Діти мали 
змогу переглянути муль-
тфільм про дотримання 
правил техніки безпеки на 

водоймах взимку, розгада-
ти загадки. 

Школярі отримали корис-
ну пізнавальну інформацію, 
змогли показати свої творчі 
здібності, ще раз переконались 
у тому, що зима – казкова пора, 
яка приносить радість дітям, 
дарує красу та веселощі.  

 Оксана ТАРЯНИК,
вчитель початкових кла-
сів Кіровської СЗШ.

ВИХОВНА ГОДИНА

Юнацький абонемент і районна дитяча 
бібліотека відсвяткували День закоханих. 
Користувачі бібліотеки радо відгукнулися 
на пропозицію відвідати літературні ве-
чорниці. Прийшли люди різного віку – й 
ті, хто вже мають онуків, дорослих дітей, і 
ті, кому ще одружуватись та народжувати 
дітей у майбутньому.

Бібліотекар юнацького абонементу Лариса 
Омельченко розповіла про історію свята, яке 
прийшло до нас із Західної Європи. Існують 
кілька версій по-
ходження «вален-
тинок» – віталь-
них листівок, які 
в день закоханих 
люди дарують одне 
одному. Одна з них: 
святий Валентин си-
дів у темниці (а жив 

він у часи, коли було гоніння на християн) – 
за те, що таємно вінчав закоханих. А ще ж він 
був і цілителем. Якось прийшли під тюремні 
вікна діти, яких вилікував Валентин. Вони 
передали записочки, які й стали прообразом 
«валентинок», а в тих дитячих записках були 
подяки за повернуте здоров’я…

Скромна бібліотечна зала була святково 
прибрана червоними сердечками, а на лю-
дей чекала поетично-ілюстративна вистав-
ка «Сердечні дарунки святого Валентина». 
Велика подяка мешканці Підгородного, 
художниці Людмилі Фітісовій, яка для 
окраси свята надала власні картини.

Цього вечора була не одна святкова «ро-

дзинка», а ціла пригорща. Спочатку глядачі 
були захоплені міні-виставою, яку розігра-
ли бібліотекарі Лариса Омельченко, Юлія 
Равшанова, а також користувачі бібліотеки 
Андрій Цюпяк та Валентина Гузь. Своїм 
дійством спонукали людей взяти роман 
української письменниці Дари Корній «Го-
нихмарник», на обкладинці якого є напис: 
«Кохання, сильніше за долю…». При наго-
ді запрошуємо всіх до бібліотеки, аби діз-
натися, яка ж історія покладена в основу 

роману та свят-
кової бібліотечної 
вистави…   

А далі день за-
коханих убрався 

в гітарні переливи. Та-
лановиті поети й спі-
ваки з Підгородного 
Ніна Олійник, Сергій 

Рижковський, 
Олександр Бла-
годарний брали 
до рук гітари 
й виконували 
власні пісні. 
Хвиля поезії, 
якою сколих-
нули нас барди, 
покотилася за-
лом. І ось уже 
присутні при-
гадали власні 
та чужі вірші, 
брали книжки 
з виставки, аби 

вголос прочитати улюблені рядки. Недар-
ма ж ми зібралися саме в бібліотеці: при-
родно, що далі було обслуговування кни-
гою, запис новачків, або тих, хто вперше 
відвідав книгозбірню в цьому році.

Всім було тепло й затишно разом. Юнаць-
кий абонемент відділу обслуговування КЗ 
ДЦРБ оголосив про відкриття «літератур-
ної кав’ярні», що віднині прийматиме гос-
тей раз на місяць (за оголошеннями слід-
куйте в Інтернеті vk/com/public71521954 
fasebook.com/Районна дитяча бібліотека 
– 911318725624276). Ласкаво просимо!

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, 
бібліотекар м. Підгородного.

На базі Зорянської СЗШ (директор Людмила Кулак) пройшли змаган-
ня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів. У турнірі з футзалу взяли участь 
п’ять команд (2002 рік народження й молодші).

Трійка призерів. І місце – Зорянська СЗШ-1. Чемпіони: Євгеній 
Деркач, В’ячеслав Хоменко, Олександр Каряка, Володимир Черних. ІІ 
місце – Зорянська СЗШ-2. Віце-чемпіони: Ілля Страшний, Ігор Ратуш-
ний, Денис Сасін, Євген Войстрик, Олександр Черних, Станіслав Лит-
виненко. ІІІ місце – «Відродження» (с. Маївка), наставник Віктор Жу-
лін. Бронзові призери: Данило Коваль, Назар Бабяк, Євген Лагуткін, 
Віктор Тіхонов, Данило Варава, Дмитро Синяков, Дмитро Масюк.

У змаганні з дартсу взяли участь 26 любителів метання дротиків (вік 
спортсменів від 7 до 19 років), які представляли 6 команд.

Трійка призерів. І місце – Сергій Хомутов (Зорянська СЗШ). ІІ міс-
це – Владислав Яковенко («Випускник»). ІІІ місце – Дмитро Синяков 
(«Відродження»).

Валентина Стець, Чумаківський сільський голова: «Молоде покоління 
повинно знати визначні сторінки історії. Саме тому організатори про-
вели змагання пам’яті воїнам-афганцям. Юні спортсмени присвятили 
свої досягнення бійцям-землякам, які виконували інтернаціональний 
обов’язок за межами своє Батьківщини.

Переможці – футзалісти отримали крім головного призу (футбольні 
м’ячі), право захищати честь команди на обласному турнірі в смт. Пе-
триківка».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ. 
На фото: володарі головного призу.

ТУРНІР  ПАМ’ЯТІ  
ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ

ЧАРІВНА ПОРА РОКУ

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РЕМ  ПОВІДОМЛЯЄ

ПОДАРУНОК БІБЛІОТЕЦІ

У зв’язку з плановими ремонтними роботами відбу-
дуться перебої електропостачання у березні 
місяці будуть виникати перерви в електро-
постачанні  наступних населених пунктів 
Дніпропетровського району з 08.00 до 18.00 
години: 

• КТП-312 смт. Кіровське, вул. Широка, Біля-
кова, Шмідта, Садова, Дзержинського 09.03.2016 
р. – 10.03.2016 р.

• КТП-294А смт. Кіровське, вул. Пісчана – 
11.03.2016 р.

• КТП-288 смт. Кіровське, вул. Куйбишева, Сквозна – 
14.03.2016 р.

• КТП-289 смт. Кіровське, вул. 
Нагорна – 15.03.2016 р.

•  Л-174 м. Підгородне, вул. 
Фадєєва, Литвишка, Колгоспна, Се-
вастопольська, Харківська, Ленін-
градська, Комсомольська. 

Смт. Ювілейне, вул. 8 Березня 
буд. № 13, 19, 15, 17. Золоті ключі – 
11.03.2016 р.

При виявленні пошкоджень повітря-
них і кабельних ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій і розпо-
дільних пунктів, відчинених і пошкодже-
них дверей у них, спроб проникнення до 
приміщення з електронним обладнан-
ням сторонніх осіб, просимо 
сповіщати колцентер ПАТ 
«ДТЕК» Дніпрообленерго за 
тел: 0-800-500-444 або район-
ний відділ міліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про проведення громадських слухань щодо врахування громад-

ських інтересів під час обговорення проекту «Детальний план ча-
стини території в селі Олександрівка між вулицями Студентська 
– Шевченка – Ворошилова – Тополина Дніпропетровського райо-
ну Дніпропетровської області», розробленого на підставі рішен-
ня Олександрівської с/р від 11.09.15 р. №19-27-VI, які відбудуться 
09.03.2016 р. о 9.00 год. у приміщенні Олександрівської сільської 
ради за адресою: с. Олександрівка, вул. Центральна, 1.

СПОРТ

ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ У БІБЛІОТЕЦІ


