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Дніпровська зоря

Ювілейний селищний голова Іван КАМІНСЬКИЙ вітає шановну 
громаду Ювілейного зі світлим і радісним святом – Великоднем.

Воскресіння Христа – це торжество справедливості й перемоги до-
бра над злом. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри й надії у серці 
кожного християнина, це великий дарунок Господньої любові.

Нехай ця світла подія зміцнює наш дух та незламну волю в 
перемогу істини та добра. 

Прошу у Господа мудрості для єднання сердець і помис-
лів, бажань і праці. Здоров’я, миру, поміркованості 
вам і вашим родинам у поступах на життєвих 
дорогах. 

Нехай господня ласка зігріває ювілейнівців 
і навчає щастю. Нехай любов Господня з ясних 
високостей в оселю вашу зійде світлим гостем!

Шановні мешканці Підгород-
ненської територіальної громади! 

Щиро вітаю вас із Великоднем.
Чудо Христового Воскресін-

ня об’єднує всіх нас вірою у 
перемогу світла над темрявою, 
добра над злом, життя над 

смертю. Ми відкриваємо Богові 
свої душі, просимо наповнити їх 
духовною силою та надією. У 

цей день ми дякуємо Господу Богу за 
те, що в дні випробувань ми відчували його захист і підтрим-
ку. В найскладніші часи ми непохитно вірили – Господь не за-
лишить нас. Великдень нагадує нам про духовне відродження, 
яке потрібне всім нам, всій українській нації.

Бажаю всім душевної гармонії, миру та спокою в сімейних 
оселях. Нехай чудо Воскресіння Христового надихає нас на до-
брі та праведні справи. А пасхальне свято стане для кожного 
початком нового життя – кращого й добрішого. Христос Во-
скрес! Воістину Воскрес!
                     З повагою Петро ДУДКА, 

Підгородненський міський голова.

Шановні мешканці Чумаківської територіальної гро-
мади! Від щирого серця вітаю всіх вас із великим 
днем світлого Христового Воскресіння!

У житті кожного християнина Великдень 
– свято особливо шановане та величне. 
Й не тільки тому, що приходить воно з 
утвердженням справжньої, квітучої 
та теплої весни, але й тому, що є 
символом життя, добра, віри в кра-
ще майбутнє.

Великодні дні зазвичай спону-
кають усіх віруючих по-новому побачити й відчути себе в світі, 
оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще – бути до-
брішими, милосерднішими, терплячішими, благороднішими один 
до одного. Але, як переконує Святе Письмо, будь-яка добра справа, 
зроблена однією людиною на користь іншої, є гідною в очах Го-
сподніх і з часом обов’язково воздасться їй сторицею. Пам’ятаймо 
про це повсякчас і повсюди!

Зі святом вас, шановні. Нехай ваші душі будуть багаті на добро, як 
святковий стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські пи-
санки. А малинові дзвони Великодня принесуть у вашу оселю радість, 
віру, надію та любов. 

З повагою Валентина СТЕЦЬ, Чумаківський сільський голова.

Шановні мешканці Новоолександрівської територіальної 
громади! Прийміть найщиріші вітання з нагоди найбільшо-
го християнського свята Воскресіння Христового!

З самого дитинства свято Великодня – осо-
бливе для кожного з нас. Воно провіщає пе-

редзвін дзвонів, весняний запах зеленого 
листя й аромати ніжних квітів, що вита-
ють у теплому повітрі!  

Цей радісний, ніжний і сяючий пас-
хальний день подарує вам виконання 
найзаповітніших бажань, безліч по-
зитивних емоцій. У це свято ми нама-
гаємось говорити тільки хороші слова 

тим, хто нам дорогий, і думати тільки 
про саме високе й світле... Тож нехай 

наші старання й наша віра в чудо будуть 
винагороджені щастям і радістю життя! Нехай 

радісний і теплий, ніжний і сяючий великодній день подарує 
вам виконання найзаповітніших бажань, безліч позитивних 
емоцій і, звичайно, міцне здоров’я! Христос Воскрес!

                   З повагою Олександр ВІЗІР, 
Новоолександрівський сільський голова.

Любимівський сільський голова Катерина ЖЕЛЯБ’ЄВА 
від усієї душі вітає Любимівську територіальну громаду з 
великим і світлим днем Христового Воскресіння. 

Великдень – одне з 
найстаріших свят, і в усі 
часи воно символізува-
ло чудесне відроджен-
ня життя, пробудження 
сплячого світу й його роз-
квіт з новими силами й яскра-
вими фарбами. 

У Біблії це свято пов’язане з 
воскресінням Ісуса Христа, що 
дало віру й надію всьому люд-
ству. Давайте ж у цей день не бу-
демо забувати про це, подякуємо 
Господу за це диво й зберемося 
всією сім’єю, щоб ушанувати цю 
подію. Будьте благословенні й щасливі, не втрачайте 
віру, це надійний і вірний супутник в житті. Нехай Го-
сподь буде милостивий до всіх нас, у цей день і завжди! 
А ми зробимо все, щоб бути гідними його великої Лю-
бові. Христос Воскрес! 

Шановні мешканці Кіровської територіальної громади! Від усього серця ві-
таю всіх вас із великим днем світлого Христового Воскресіння!

Настає не просто чергове свято, а дивовижний святий день – Велик-
день! Люди всього світу готуються та поспішають до храмів. Запах 
свіжоспечених пасок, яскравість фарбованих яєць, свіжість вес-
няного повітря – ось те, що відрізняє це свято від усіх інших. 
Але, головне – людям цей день дарує виконання ба-
жань, щастя, благополуччя й величезну вдачу. 

Бажаю здоров’я й добра! Нехай же в вашому домі 
оселиться благополуччя й достаток, разом із раді-
стю – щедрість. Хай буде багато чудесних моментів і невичерпне сімейне щастя.

Де й із ким би ви не зустрічали це свято – нехай компанія буде теплою та душев-
ною, а стіл – сповнений різноманітних частувань! Христос Воскрес!

З повагою Вадим ВІЛЬКО, Кіровський селищний голова.

Шановні жителі району!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

найбільшого християнського свята Во-
скресіння Христового! 

Нехай ваші душі будуть 
багаті на добро, не-
хай ця радісна подія 
утверджує наші пе-
реконання про те, що 
достойні терпіння 
на г ор од ж у ю т ь ся 

перемогою, а чес-
не життя увінчу-
ється славою. 

Бажаємо вам 
щастя, здоров’я, 
благодаті, добро-

буту та родинного 
затишку, мудрості й 

непохитності в вірі. Не-
хай переможний дух надії, радості, всепро-
щення й надалі супроводжує вас і вашу ро-
дину, дає силу, енергію, наснагу для добрих 
і корисних справ на добробут і процвітання 
нашої країни. 

Всіляких гараздів вам, щедрих благода-
тей від Бога та радісних свят. 

Роман ПРУДЕНКО, 
в. о. голови райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, 
голова районної ради.

ВЕЛИКДЕНЬ І ВЕСНА
Великдень і Весна 

навіки поєднались –
Одна краса, любов, 

Господня благодать!
Ой, скільки ж радості було,

 доки зближались,
Найбільша втіха день 

цей Божий зустрічать!
Яка краса: прозоре 

небо, тиша! Сонце сяє,
Проміння життєдайне 

шле нам із небес.
Як друга, брата один 

одного стрічає:
– Христос воскрес! –

 Воістину воскрес!
Церковні дзвони, 

дивовижні псалми чути,
Бентежну радість 

Мати Божа всім несе.
Такого празника ніколи 

не забути –
З любов’ю Богові 

подякуєм за все!
Господь нам заповів: 

в сім’ї єдиній жити,
Ходити в храми і 

молитися завжди,
І вірним, чистим серцем 

Господа любити –
Тоді й не стрінемо ніякої біди!

Петро ДІНЕЦЬ, 
сел. Ювілейне.

Шановні працівники пожежної охорони! Вітаємо вас із 
професійним святом – Днем працівників пожежної охорони! 

Ви обрали одну з найскладніших професій, покликану боро-
тися із найнебезпечнішою стихією – вогнем. Інколи ціною влас-
ного життя, ви, не вагаючись, готові кинутися 
в полум’я, щоб прийти на допомогу людям, ря-
туючи їхні життя та їхнє майно. Це свято 
сильних і відважних людей. Тисячі успіш-
но ліквідованих пожеж і врятованих із вог-
ню людей – це, мабуть, найкраще 
підтвердження особливої важливості 
та благородності вашої професії.

Бажаємо усім, хто присвятив своє жит-
тя професії вогнеборця, життєвої енер-
гії, незборимої волі й стійкості духу, витримки 
й мужності в справі служіння державі та народові України. Нехай 
злагода та достаток завжди панують у ваших оселях, а ваша праця 
сторицею повертається вам здоров’ям, щастям та добром.

Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

Вітаємо працівників Державтоінспекції 
з професійним святом!

Бажаємо вам та вашим родинам 
здоров’я, благополуччя, натхнення, по-
шани від водіїв та професійних успіхів.

Нехай ваша робота буде безпечною та спо-
кійною, а життя – щасливим і радісним. Нехай у 
ваших сім’ях панують тепло й затишок. Удачі й 
підвищення вам по службі!
Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

Шановні мешканці 
Дніпропетровського району! 
З нагоди великого свята Во-

скресіння Христового при-
йміть найщиріші вітання! 

У цей весняний день пре-
мудрості та ласки Господ-
ньої, ми відчуваємо свою 
причетність до великої 
таємниці вічного життя, 
що ми не самотні на цьо-
му світі, бо з нами Господь. 
Хочеться, щоб усе людство 
цінувало той величний по-

двиг Спасителя, який Він здійс-
нив для перемоги світла над піть-

мою, віри – над безнадією.
Нехай же благодатна звісточка про Воскресіння 

Сина Божого навідається в кожну душу та оселю, і не 
тільки словами, але справами любові та милосердя.

Нехай наші серця завжди будуть наповнені не-
тлінною пасхальною радістю! Нехай усі наші по-
мисли стануть щирими та добрими, нехай благо-
словляються вони засадами Євангельської Істини.

Нехай світло Воскресіння Христового надасть 
вам усім силу перебороти всі труднощі, які випали 
на нашу долю та непохитну віру в кращий завтраш-
ній день! Бажаю, щоб ваше життя було чистим, 
щедрим та яскравим! Христос Воскрес! Воістину 
Воскрес!

Віктор МІЩЕНКО, депутат обласної ради.

9 квітня 2015 року в Дні-
пропетровському районі на 
території Кіровської селищ-
ної ради відбулася знакова 
подія – відкриття КЗ «ДНЗ 
(ясла-садок) загального 
розвитку №17 «Орлятко» в 
сел. Кіровському. 

Статтю з урочистого від-
криття закладу читайте в 
наступному номері газети.
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Днями відбулося пленарне засідання 38 сесії районної 
ради, яке провів голова районної ради Віталій Жеганський. 
Перед розглядом питань порядку денного сесії Віталій Во-
лодимирович вручив книги, грамоти та пам’ятні медалі за 
участь у V Всеукраїнському проекті «Україна від краю до 
краю. Місцеве самоврядування» депутатові 
райради Євгену Касьяновському та колекти-
ву Кіровської селищної ради. 

На сесії депутати районної ради заслухали 
підсумки виконання Програми соціально-е-
кономічного та культурного розвитку району 
й затвердили звіт про виконання районного 
бюджету за 2014 рік.

Про підсумки виконання Програми соці-
ально-економічного розвитку району доповів 
перший заступник голови районної державної 
адміністрації Роман Пруденко, який акцен-
тував увагу депутатів на виконанні 
основних показників соціально-еко-
номічного розвитку району за 2014 
рік за рахунок коштів державного, 
обласного та місцевих бюджетів. 

- За 2014 рік промислови-
ми підприємствами  реалізовано продукції на суму 
3 млрд 386,2 млн грн (що складає 1,4% у загальнообласно-
му обсязі обороту від промислової діяльності), а в 2013 році 
–2 млрд 911,4 млн грн, (темп росту реалізації – 116,5%, але 
в порівняних цінах допущено зниження обсягів реалізова-
ної промислової продукції до попереднього року в районі 
– 2,5%, а в області – 7,5%). 

Найбільш впливовими на соціально-е-
кономічне становище не тільки Дніпро-
петровського району, а й регіону в цілому, 
є: ТОВ м’ясокомбінат «Ювілейний», ТОВ 
«Ерлан», ТОВ кондитерська фабрика «Кві-
тень», ТОВ «Едем», ПрАТ «Підприємство 
з іноземними інвестиціями «Інтеркерама». 

На теренах Дніпропетровського райо-
ну добувну галузь району представляє 
ТОВ «Любимівський кар’єр». За 2014 рік 
проти відповідного періоду минулого року зафіксовано 
зменшення обсягу випуску цієї продукції. 

За 2014 рік в агроформуваннях району виробництво ва-
лової продукції сільського господарства по всіх категоріях 
господарств складає 730,7 млн грн, що більше проти відпо-
відного періоду минулого року на 4,1%. 

За статистичними даними загальний обсяг прямих іно-
земних інвестицій внесених в економіку Дніпропетров-
ського району в 2014 році склав 578,5 млн дол. США й до 1 
січня 2014 року приріст склав 11,7%. За обсягами залучених 
прямих іноземних інвестицій Дніпропетровський район 
посідає 1 місце серед районів області.

За 2014 рік підприємствами Дніпропетровського райо-
ну виконано будівельних робіт власними силами на суму 
116,7 млн грн,   що становить 2,4% до загальнообласного 
обсягу. Виконано будівництво, реконструкцію доріг кому-
нальної власності в населених пунктах району на загальну 
суму – 3,4 млн грн, із загальним обсягом робіт – 8100 кв. м. 

Протягом 2014 року було прийнято в експлуатацію 
42184м² загальної площі житла, що склало 62,1% до анало-
гічного періоду  минулого року. Проведена робота по під-
готовці житлово-комунального господарства та об’єктів 
соціальної сфери району до опалювального періоду 2014-
2015 років. Стовідсотково підготовлено 47 об’єктів соціаль-
но-культурного призначення. 

Чисельність наявного населення в районі станом 
на 01.01.2015 становила 84753 особи. У 2014 року на облі-
ку в районному центрі зайнятості мали статус безробітно-
го - 2089 особи. 311 особи пройшли професійне навчання, 
1161 особи працевлаштовані. 

Протягом року проводились, відповідно до чинного 
законодавства, виплати пенсій та допомог пенсіонерам 
району. Надходження власних коштів, які адмініструє 
Пенсійний фонд (рахунки ВАТ  «Ощадбанк») за 2014 рік 
склали 1млн. 102,1 тис. грн, (план виконано на 117,6%). До 
Пенсійного фонду надійшло коштів за додатковими став-
ками в сумі 3млн 902,9 тис. грн, частина коштів єдиного 
внеску в сумі 208,24 млн грн. Заборгованість по страховим 
внескам станом на 01 січня 2015 року складає 386,3 тис. грн, 
в т.ч. 14,1 тис. грн – по страхових внесках. За станом на 1 
січня 2015р. чисельність пенсіонерів досягла 22,8 тис. осіб. 
Середній розмір пенсій за 2014 рік склав 1469,41 грн. На 
персоніфікованому обліку в районі перебуває 15236 осіб 
пільгових категорій, з них 4146 – ветеранів праці, 2575 – ве-
теранів війни, 8197 – дитини війни, 379 осіб, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З питань фінансового блоку доповідала начальник фінан-
сового управління райдержадміністрації Наталія Левчук, 
яка акцентувала, що за 2014 рік до зведеного бюджету ра-
йону надійшло 368,1 млн грн доходів, що становить 118,7 % 
до уточнених планових показників місцевих органів влади. 
Це на 38,9 млн грн більше в порівнянні з 2013 роком. Уточ-
нений план по власних доходах загального фонду районом 
виконано на 106,3%, до бюджету надійшло 146,3 млн грн 
доходів, це на 13,4 млн грн або на 10,1% більше в порівнян-
ні з 2013 роком. Показники МФУ, визначені району на 2014 
рік, виконано на 103,4%, при уточненому плані 113,7 млн 
грн  отримано доходів в обсязі 117,5 млн грн, перевиконан-
ня складає 3,8 млн грн доходів.

Основними бюджетоутворюючими джерелами надхо-
джень загального фонду району в 2014 році були податок 
на доходи фізичних осіб, плата за землю та плата за корис-
тування надрами. За звітний рік до бюджету району на-
дійшло податку на доходи фізичних осіб в обсязі 85,3 млн 
грн, що складає 102,8 % до уточнених планових показни-
ків. Разом з тим, план по податку на доходи фізичних осіб 

не виконали 7 бюджетів, якими в цілому недоотримано 0,6 
млн грн. План по платі за землю виконано на 109,2 %, отри-
мано доходів на суму 27,2 млн.грн, перевиконання складає 
2,3 млн грн. Доходів по платі за землю отримано на 4,0 млн 
грн або 14,7% більше в порівнянні з 2013 року. План по пла-

ті за користування надрами виконано 
на 79,0%, отримано 3,1 млн грн. доходів. 
Власні доходи спеціального фонду за-
безпечено в обсязі 28,9 млн грн, або на 
120,2% до річних планових призначень. 
У порівнянні з 2013 роком надходжен-
ня збільшилися на 4,4 млн грн або на 
17,8 %. Недоотримано – 775,7 тис. грн. 
Станом на 01 січня 2015 року загальна 
сума податкового боргу по платежах до 
бюджетів усіх рівнів склала 16,2 млн 
грн, в тому числі до місцевих бюджетів 

району – 2,3 млн грн. В порівнянні з початком року загаль-
на сума податкового боргу збільшилася на 9,5 млн грн, в 
тому числі до місцевих бюджетів району - на 1,3 млн грн. 
Найбільшу питому вагу в загальній сумі боргу до місцевих 
бюджетів складає борг по платі за землю – 1,3 млн грн, по 
податку на доходи фізичних осіб – 0,8 млн грн, єдиному по-
датку – 0,2 млн грн. У порівнянні з початком року борг по 

платі за землю збільшився на 0,8 млн грн, по 
податку на доходи фізичних осіб – на 0,4 млн 
грн, по єдиному податку – на 0,1 
млн грн. 

Станом на 01 січня 2015 року 
загальна сума переплат податків 
і зборів по Дніпропетровсько-
му району склала 15,5 млн грн, в 
тому числі до місцевих бюджетів 
району – 5,2 млн грн (або 30% від 

загальної суми переплат). В порівнянні з по-
чатком року загальна сума переплат податків і 
зборів збільшилася на 0,8 млн грн, в тому числі 
до місцевих бюджетів району - на 1,0 млн грн. 
Районним бюджетом дохідна частина за 2014 рік виконана 
на 95,1%, в тому числі по власних доходах – на 104,0%, по 
міжбюджетних трансфертах – на 91,9%. 

Районним бюджетом отримано власних доходів на 4,6 
млн.грн більше проти 2013 року. 

Районним бюджетом було перераховано в повному обся-
зі дотацію вирівнювання в сумі 6,7 млн грн, планова сума 
якої в 2014 році була на 0,8 млн грн більше ніж в 2013 році. 
Додатково з районного бюджету було виділено 1,2 млн грн 
іншої додаткової дотації на вирівнювання фінансової за-
безпеченості місцевих бюджетів, в тому числі депресивних 
територій. 

При уточненому плані зведеного бюджету району 353,6 
млн грн видатки склали 285,1 млн грн. У порівнянні зі зво-
ротнім бюджетом обсяг видатків збільшився на 54,6 млн 
грн, у тому числі за рахунок використання місцевими ра-
дами всіх рівнів вільних залишків бюджетних коштів, що 
склалися станом на 01.01.2014 року – 47,7 млн грн, збіль-
шення дохідної частини бюджету – 6,9 млн грн. Отримано 
трансфертів з державного бюджету – 131,5 млн грн, отри-
маних трансфертів з інших бюджетів – 7338,1 тис. грн, до 
яких належать субвенції з обласного бюджету та бюджетів 
нижчого рівня, додаткові дотації бюджетам нижчого рівня.

Місцеві ради району всіх рівнів протягом року надали 
субвенції районному бюджету на виконання заходів ра-
йонних програм по галузях соціально-культурної сфери на 
загальну суму 4,5 млн грн, що майже на 3,6 млн грн менше 
проти 2013 року. Із районного бюджету було надано фінан-
сову підтримку місцевим радам району за рахунок всіх на-
явних джерел на суму 1,4 млн грн.

На соціально-захищені статті бюджету направлено 
асигнувань в сумі 238,0 млн грн, в тому числі на заробітну 
плату з нарахуваннями – 97,9 млн грн, на харчування – 6,3 
млн грн, на енергоносії – 13,0 млн грн, поточні трансфер-
ти населенню – 82,5 млн грн. Потреба в коштах на заро-
бітну плату з нарахуваннями, на медикаменти, харчуван-
ня, енергоносії повністю забезпечена. На видатки галузей 
виробничої сфери та капітальні видатки всіма бюджетами 
району направлено 31,2 млн грн, в тому числі: на придбан-
ня обладнання і предметів довгострокового користування 
направлено 2,7 млн грн, на капітальний ремонт об’єктів со-
ціально-культурної сфери – 3,8 млн грн, на фінансову під-
тримку житлово-комунального господарства району – 2,5 
млн грн, на капітальний ремонт житлового фонду місцевих 
рад – 1,1 млн грн, на водопровідно-каналізаційне госпо-
дарство – 1,7 млн грн, на ліквідацію стихійних сміттезва-
лищ, благоустрій населених пунктів та ремонт доріг в них 
– 12,0 млн грн, на капітальне будівництво, реконструкцію 
та реставрацію об’єктів – 5,3 млн грн, на реконструкцію та 
збереження пам’яток історії та культури – 0,2 млн грн, на 
охорону та раціональне використання земель, природних 
та водних ресурсів – 1,3 млн грн, на розробку схем та про-
ектних рішень масового застосування – 0,6 млн грн. У ці-
лому в 2014 році на видатки виробничої сфери направлено 
коштів на 7,2 млн грн  більше в 2013 році.

Видаткова частина районного бюджету за 2014 рік про-
фінансована на суму 203,2 млн грн (загальний фонд - 194,6 
млн грн, спеціальний фонд – 8,6 млн грн), що складає 71,3% 
від зведено бюджету району. Районний бюджет має ви-
ключно соціальну направленість, із загальної суми видат-
ків районного бюджету 89,3% (181,5 млн грн) - це соціально 
захищені видатки, 3,5% (7,2 млн грн) - капітальні видатки, 

7,2% (14,5 млн грн) - поточні видатки на утримання установ 
районного бюджету та проведення заходів згідно затвер-
джених районних програм.

Кредиторська заборгованість в порівнянні з початком 
року збільшилася на 0,2 млн грн і складає 13,5 млн грн. Ос-
новна причина – несвоєчасність проведення платежів Дер-
жавною казначейською службою України при наявності 
коштів по виписках Державного казначейства на котлових 
рахунках місцевих рад всіх рівнів та при своєчасному взят-
ті фінансових зобов’язань в органах казначейства. 

Станом на 01.01.2015 року всіма бюджетами району на-
копичено залишків коштів на загальну суму 74,2 млн грн, 
це на 8,9 млн грн більше ніж на початок року. Залишки міс-
цевих рад на рахунках спеціального фонду (крім власних 
доходів бюджетних установ) складають 59,0 млн грн.

У 2014 році районом з державного бюджету отримано та 
використано субвенцій: на виплату допомоги сім’ям з діть-

ми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям 
в сумі 70670,2 тис. грн; на надання 
пільг та житлових субсидій населенню 
на оплату електроенергії, природного 

газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квар-
тирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій), вивезення побутового сміття та рідких нечи-
стот в сумі 8221,7 тис. грн; надання пільг з послуг зв’язку та 
інших передбачених законодавством пільг,в тому числі ком-
пенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку 
з власників транспортних засобів та відповідним збільшен-
ням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб 
(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 

електроенергії, природного і скрапленого 
газу на побутові потреби, твердого та рідко-
го пічного побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій), вивезення побутово-
го сміття та рідких нечистот) та компенсацію 
за пільговий проїзд окремих категорій гро-
мадян в сумі 670,9 тис. грн; надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового па-
лива і скрапленого газу в сумі 407,8 тис. грн; 

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною» в сумі 1527,4 тис. грн; проведення виборів депу-
татів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в 
сумі 32,4 тис. грн; на часткове відшкодування вартості лікар-
ських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 
в сумі 190,0 тис. грн;  на будівництво, реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населе-
них пунктах, в сумі 2136,0 тис. грн.

З обласного бюджету районом отримано та використано 
9 субвенцій: на фінансування обласного конкурсу міні-
проектів з енергоефективності та енергозбереження серед 
локальних громад в сумі 50,0 тис. грн; на блаштування в 
закладах освіти зон Wi-Fi в сумі 7,8 тис. грн; на укомплек-
тування медичних кабінетів загальноосвітніх навчальних 
закладів в сумі 107,4 тис. грн; на збереження пам’яток Ве-
ликої Вітчизняної війни в сумі 50,0 тис. грн; на створення 
навчально-виховних комплексів в сумі 500,0 тис. грн;  на 
виконання доручень виборців депутатам обласної ради у 
2014 році в сумі 38,0 тис. грн;  на забезпечення безоплат-
ними медикаментами  інвалідів та учасників бойових дій 
періоду Великої Вітчизняної війни в сумі 14,3 тис. грн;  на 
фінансування переможців обласного конкурсу проектів і 
програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року в 
сумі 80,0 тис. грн; на капітальні видатки та облаштування 
об’єктів соціально-культурної сфери в сумі 767,7 тис. грн.

Від постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, бюджету й фінансів Володимир Кононов запро-
понував затвердити звіт про виконання районного бюджету. 

Також було заслухано інформацію про фізкультурно-оз-
доровчу роботу на території місцевих рад району. Людми-
ла Стрежньова, голова Організації «Колос» подякувала за 
фінансову підтримку депутатові обласної ради Вікторові 
Шинкевичу, депутату районної ради Володимиру Мар-
тинцю та приватному підприємцю Санасару Куюмчану, 
а також депутатам райради Віталію Жеганському, Сергію 
Іванцову, Євгену Касьяновському, В’ячеславові Лінському 
та Андрію Захарову за активну участь в обласних спарта-
кіадах депутатів всіх рівнів. 

Депутати районної ради затвердили заходи на 2015 рік 
по реалізації завдань Програм розвитку культури на суму  
980,2 тис. грн, організації та проведення приписки грома-
дян до призовної дільниці Дніпропетровського району та 
їх призову на строкову службу – 279,61 тис. грн, профілак-
тики правопорушень – 100 тис. грн. Заслухали звіт про ви-
конання районних медичних програм та затвердили Про-
граму «Здоров’я населення Дніпропетровського району» 
на 2015-2019 роки.

За рішенням депутатів районної ради було утворене ко-
мунальне підприємство «Придніпров’я» та продовжено 
трудові відносини з редактором газети «Дніпровська зоря» 
Тамілою Жорняк.

З профільних питань доповідали голови постійних ко-
місій Віра Підодвірна, Олег Соломоненко, Володимир  Пе-
тренко та заступник голови комісії з питань депутатської 
етики та Регламенту Сергій Сущенко.

З усіх питань, внесених до порядку денного сесії, при-
йняті відповідні рішення.

(Вл. інф.)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  РОЗВИТОК  РАЙОНУ
СЕСІЯ
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ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ з 01.04.2015 р.

Верховною Радою України 02.03.2015 прийнято Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
пенсійного забезпечення». Третій блок стосується перерахунків 
розміру пенсій працюючим пенсіонерам у зв’язку із зміною роз-
міру прожиткового мінімуму.

Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, 
в разі зміни розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втра-
тили  працездатність, підвищується розмір пенсії, розрахований 
згідно із статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (перераховується  мінімальний 
розмір пенсії і доплата за понаднормативний стаж) як непрацюю-
чим пенсіонерам так і працюючим. Такий перерахунок плануєть-
ся провести з 1грудня 2015 року у зв’язку із зміною прожиткового 
мінімуму, який відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2015 рік» складе 1074 грн.  

З 1 січня 2016 року в разі зміни розміру прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили працездатність, підвищується розмір 
пенсії, обчислений  відповідно до статті 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тільки не-
працюючим пенсіонерам.

Пенсіонерам, які працюють, після звільнення з роботи пенсія 
перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму, який 
діє на дату звільнення з роботи.

До 1 травня 2015 року зобов’язано Кабінет Міністрів України 
підготувати та надати на розгляд Верховній Раді України проект 
закону про призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних 
(крім пенсій військовослужбовців та наукових пенсій), на загаль-
них підставах.

У разі неприйняття до 1 червня 2015 року закону про призна-
чення всіх пенсій, у тому числі спеціальних, на загальних підста-
вах – з 1 червня 2015 року скасовуються норми щодо осіб, яким 
призначаються спецпенсії.

Управління Пенсійного фонду України в Дніпро-
петровському районі.

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄ

1. На підставі Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» та Указу Президента 
України від 17 лютого 2015 року № 88/2015 «Про 
строки проведення чергових призовів, чергові 
призови громадян України на строкову військову 
службу та звільнення в запас військовослужбовців 
у 2015 році» проводиться черговий призов грома-
дян України на строкову військову службу.

2. Явці на призовну дільницю Дніпропетров-
ського району для призову на строкову військову 
службу підлягають усі громадяни 1997 року на-
родження, яким в період чергового призову випов-
ниться 18 років, а також громадяни, які народи-
лись у 1988–1996 p., у яких закінчилася відстрочка 
від призову, або не призвані раніше на строкову 
військову службу за різних обставин.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на 
строкову військову службу, зобов’язані прибу-
ти на призовну дільницю за адресою: сел. Юві-
лейне, вул. Совхозна, 37, у зазначений час з доку-
ментами, що зазначені в повістках. Громадяни, 
які не отримали особистих повісток для призову 
на строкову військову службу, зобов’язані при-

бути до районного військового комісаріату до 10 
квітня 2015 року, маючи при собі документи, які 
засвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які підлягають при-
зову на строкову військову службу і тимчасово пе-
ребувають на території Дніпропетровського району, 
зобов’язані негайно повернутися до місця постійно-
го проживання та з’явитися в районний військовий 
комісаріат для проходження призовної комісії.

5. На підставі Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» відповідні органи 
місцевого самоврядування, керівники підпри-
ємств, установ та організацій, в тому числі на-
вчальних закладів, незалежно від їх підпорядку-
вання і форм власності, зобов’язані відкликати 
призовників з відряджень для забезпечення своє-
часного прибуття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’явля-
ються за повісткою до військового комісаріату, несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством.

О. О. ВОЛЬНІКОВ, 
військовий комісар Дніпропетровського район-
ного військового комісаріату, майор.

ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ

Майбутнє Збройних сил України
Після довгої перерви, в Україні стартував весняний 

призов. Днями в Дніпропетровському районному 
військовому комісаріаті 30-ти молодикам були вру-
чені повістки на проходження служби в Збройних си-
лах України. 3-є юнаків із району слу-
житимуть у президентському полку. 
В райвійськкоматі кажуть: «Ця місія 
особливо почесна й обрати для цьо-
го вояків не просто». Триватиме ця 
кампанія аж до завершення травня, і 
за цей час  військкомат має направи-
ти юнаків віком від 20 до 27-ми років 
на строкову службу до Збройних сил 
України. 

На урочистому піднятті прапора 
під звуки державного гімну хлопцям 
були вручені подарунки, які стануть 
у нагоді юнакам під час проходження 
військової служби. До призовників 
звернувся Роман Пруденко, перший 
заступник голови райдержадміні-
страції, який зазначив, що хлопці, які 
сьогодні служитимуть в українській 
армії, перегорнули її нову сторінку 
та є зерном гордості та надією Укра-
їни. «Почесна місія покладена на вас, 
– підкреслив голова районної ради 
Віталій Жеганський. – Ви станете за-
хисниками своїх домівок, матерів та сестер. З честю 
виконуйте покладені на вас обов’язки – гідно несіть 
звання військовослужбовця Збройних сил України». 

Також на заході серед почесних гостей був присутній  
Іван Начовний, хлопець, який нещодавно повернув-
ся зі сходу України та не з чуток знає, що таке гирло 
війни. Він зазначив, що найголовніше в житті – зали-

шатися самим собою, бути особисті-
стю за будь-яких обставин. Хлопці, 
які будуть нести службу в Збройних 
силах України – це оновлена історія 
нашої армії.  

«Через два з половиною роки в 
Україні відновили призов на стро-
кову військову службу. Серед нова-
цій весняної кампанії – подовження 
строку служби до 18-ти місяців, а 
для тих, хто має вищу освіту – до 
12-ти. Відповідно до рішення РНБО 
та указу Президента України вій-
ськовослужбовці строкової служби 
в зону АТО не відправлятимуться. 
Вони проходитимуть навчання та 
службу в військових частинах та від-
повідних військових формуваннях», 
– зазначив Олександр Вольніков, 
військовий комісар Дніпропетров-
ського РВК. Від нового покоління 
військовослужбовців сьогодні, зале-
жить, яким буде обличчя Збройних 
сил України завтра. Ми впевнені, що 

захист неньки України в надійних чоловічих руках. 
Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне. 

Фото автора.

ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ІНФОРМУЄ ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН 
НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Днями в 
Партизансько-
му сільському 
клубі відбувся 
круглий стіл 
з приводу за-
кінчення ре-
монту, в якому 
взяли участь 
сільський голо-
ва Олександр 
Горчаков, де-
путат районної 
ради Іван Бу-
ряк, депутати 
сільської ради Віктор Татарець, Валерій Гаріфулін, Тетяна 
Гурко, дільничний інспектор Ігор Конебас та клубні керів-
ники. Депутати пройнялися проблемами клубного закладу, 
в якому  відроджуються культурні традиції села, де сила-
ми художньої самодіяльності проводяться масові заходи, 
гуртуючи громаду села, та запропонували свою допомогу з 
відновлення 1 поверху. 

Завідуюча клубу висловлює щиру подяку небайдужим 
людям за допомогу сільському клубу – осередку відро-
дження культурного життя села. 

Ганна ГОНЧАРЕНКО, 
завідуюча Партизанського сільського клубу.

У депутатському корпусі дні-
пропетровської обласної ради я 
став працювати не так давно – з 
листопада 2014 року. І відношуся 
до своєї роботи дуже відповідаль-
но, бо завжди був вимогливим до 
себе. 

Моя політична сила закріпила 
за мною Дніпропетровський, Но-
вомосковський, Петриківський, 
Магдалинівський, Царичанський 
райони й місто Новомосковськ. І 
всі вони для мене стали однаково 
пріоритетними. Для цього в усіх 
районах і Новомосковську від-
крив свої громадські приймальні, в яких постійно спілкуюся з 
людьми згідно графіків, що публікуються у місцевій пресі. Від-
відувачі звертаються за допомогою у вирішенні різних питань, 
проте найчастіше стосовно матеріальної допомоги та соціальної 
підтримки. І це не дивно, адже через недостойні зарплати та пен-
сії і постійне підвищення цін люди часто не мають можливості 
виділити кошти на необхідні речі. А віддаленість від районного 
центру часто стає причиною відчуття соціальної незахищеності. 

Звісно, кожне звернення задовольнити неможливо. Однак жод-
не з них я та моя команда поза увагою не залишаємо. Принаймні, 
мені вже вдалося допомогти багатьом. Так, для школи у селі Ба-
лівка Дніпропетровського району було придбано холодильник. 
У селі Піщанка Новомосковського району мною надана допомо-
га у ремонті дороги, у Магдалинівському районі – грошова допо-
мога Котовській школі-інтернату, у Царичанці відремонтовано 
дах будівлі селищної ради, у селі Жовте П’ятихатського району 
– міст через місцеву водойму. А в Жовтих Водах мені довелося 
опікуватися концертом, що відбувся з нагоди Дня міста.

У Петриківському районі з проханням про надання матері-
альної допомоги районній громадській організації «Союз Чор-
нобиль» звернувся її голова, а новостворений музей етнографії і 
народного мистецтва отримав копіювальну техніку. 

Полегшує мою роботу те, що в кожному районі є надійний ак-
тив рідної мені політичної сили – ВО «Батьківщина». Саме від 
нього я черпаю цінну інформацію про те, на чому маю насам-
перед сконцентрувати свої зусилля як депутат обласної ради. 
Системно проводяться зустрічі з активом місцевих  партійних 
організацій з питань оцінки  політичної, соціально-економічної 
ситуації в регіоні, посилення роботи первинних партійних ор-
ганізацій, поповнення активними та надійними членами партії 
«Батьківщина». Тільки після ретельних консультацій з територі-
альними громадами мною було підготовлено і надано  до облас-
ної ради матеріали щодо розподілу субвенції з обласного бюдже-
ту місцевим бюджетам.

Як і кожен свідомий громадянин нашої держави я не зміг за-
лишитися байдужим до наслідків подій на сході України. Я 
долучився до волонтерської допомоги, а саме надав грошову 
допомогу обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, військово-
му госпіталю у Дніпропетровську, перинатальному центру – з 
обладнанням для жінок – переселенців з Донбасу та Криму.

Бажаю всім своїм виборцям міцного здоров’я та непохит-
ної віри в те, що все буде добре. Тільки в єдності наша сила. 
Миру нашій державі!

Віктор МІЩЕНКО, депутат Дніпропетровської облас-
ної ради (фракція «Батьківщина»). 

Дніпропетровський 
обласний військо-

вий комісаріат інформує!
Згідно з чинним законодавством Укра-

їни діти, батьки яких загинули під час 
виконання службових обов’язків в зоні 
проведення антитерористичної опера-
ції, мають право на оздоровлення та 
відпочинок в державному підприємстві 
«Український дитячий центр «Моло-
да гвардія» (м. Одеса) та комунальному 
закладі «Дитячий оздоровчий центр со-
ціальної реабілітації санаторного типу 
«Перлина Придніпров’я» ДОР» (с. Ор-
ловщина Новомосковського району Дні-
пропетровської області) за кошти дер-
жавного та обласного бюджетів. Батьки 
(законні опікуни чи піклувальники), які 
бажають оздоровити своїх дітей, по-
винні звернутись до відділів у справах 
сім’ї та молоді районних, міських рад із 
метою подальшої реєстрації дітей, які 
бажають оздоровитися протягом 2015 
року та уточнення переліку необхідних 
документів або до районних військових 
комісаріатів за місцем реєстрації. 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ – 
ПУТІВКИ БЕЗКОШТОВНІ!

ДО УВАГИ!

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ВІКТОР МІЩЕНКО: 
«ДИВИТИСЯ В ОЧІ СВОЇМ 

ВИБОРЦЯМ МЕНІ НЕ СОРОМНО»

Днями Віктор Малака-
нов, Волоський сільський 
голова, Сергій Сущенко, 
депутат районної ради 
та Олександр Вольніков, 
військовий комісар завіта-
ли до села Волоське, щоб 
привітати з 85-річчям Та-
мару Іванівну Попову. На 
долю жінки випало тяж-
ке випробування пройти 
блокаду Ленінграду та 
пережити страшні роки 
Великої Вітчизняної війни. 
З побажанням миру й до-
бра ювілярці були вручені 
подарунки. 

Тільки той, хто пам’я-
тає минуле – вартий май-
бутнього.

ЄДИНА КРАЇНА

РЕМОНТ СІЛЬСЬКОГО КЛУБУ

ВОГНИК НА ДІЇ
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Тільки практична діяльність школярів стимулює 
їх пізнавальну та творчу активність і вимагає наяв-
ності певного об’єму теоретичних знань. Саме тому 
організацією пошуково-дослідницької роботи уч-
нівської молоді разом із загальноосвітніми заклада-
ми займається Центр еколого-натуралістичної твор-
чості учнівської молоді (ЦЕНТУМ).

Великою активністю характеризується участь учнів 
нашого району у Всеукраїнських та національних ета-
пах Міжнародних конкурсів (м.Київ) та Міжнародних 
конкурсах. Основна мета цих конкурсів є виявлення 
й підтримка учнівської молоді, обдарованої в різнома-
нітних сферах науки та техніки.

Так Олексій Акастьолов, учень 10 класу Партизан-
ської СЗШ, отримав перемогу (І місце) в національ-
ному турі XІX Білоруської конференції учнів та (ІІІ 
місце) у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістич-
ного напрямку, а Дарія Ко-
нох, учениця Миколаївської 
СЗШ-1, (ІІ місце). Анастасія 
Жуковська, учениця 11 кла-
су та Катерина Кононенко, 
учениця 11 класу Ювілейної 
СЗШ, стали переможцями у 
відбірковому заочному турі 
Всеукраїнського конкур-
су досягнень юних зооло-
гів-тваринників, у фіналь-
ному етапі цього конкурсу, 
отримали Грамоти. Орина 
Шульга, учениця 11 класу 
Олександрівської СЗШ, та 
Крістіна Маховська, учени-
ця 10 класу Партизанської 
СЗШ, зайняли на Всеукраїн-
ському конкурсі Intel Eko – ІV місце. А Дарія Конох, 
Олексій Акастьолов, Антоніна Кушнір, учениця 11 
класу Ювілейної СЗШ, отримали сертифікати.

Протягом конкурсів учасники мали змогу відві-
дати три майстер класи по презентації стендового 
захисту й патентно-інформаційних стандартів та 
взяли участь в благодійній акції «Подарунок воїну».

Під час відкритої стендової презентації з робота-
ми конкурсантів мали змогу ознайомитися не лише 
члени журі, а й усі бажаючі: школярі м. Києва, вчи-
телі, журналісти.

Володимир Пустовойтов, учень 10 класу Олексан-
дрівської СЗШ, став учасником Всеукраїнського кон-
курсу «Юний генетик і селекціонер» і отримав Грамоту.

Перемогу у Всеукраїнській новорічно-різдвяній ви-
ставці «Новорічна композиція» здобули: у номінації 
«Новорічний букет» Дар’я Ольхова, учениця 11 класу 
Олександрівської СЗШ, за роботу «Зимова казка»; у 
номінації «Новорічний вінок» Ілона Манушарова, уче-
ниця 4 класу, вихованка гуртка «Студія екодизайну» 
за роботу «Снігурі» та Тамара Товстик, учениця 7 кла-
су Підгородненська СЗШ-3, у номінації «Новорічний 
подарунок», керівник Ірина Алексєєва.

Подяки Національного еколого-натуралістичного 
центру (НЕНЦ) м. Київа за цікаве композиційне рі-
шення представлених на виставку робіт  вручені вихо-
ванцям ЦЕНТУМ: Марії Сенець за роботу «Ялинка бі-
сером», керівник Наталія Томашевська; Тетяні Литвин 
за роботу «Елки-палки» та Анастасії Панченко за ро-
боту «Феєрія», керівник Тетяна Хуторна; вихованцям 
гуртка «Прикладне мистецтво» за роботу «Різдвяний 
віночок», керівник Олена Білова-Брайченко.

Учні з шкіл нашого району брали активну участь 
і в обласних заходах. У лютому місяці цього року 
пройшов ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкур-
су-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-чле-
нів Дніпропетровського відділення Малої академії 
наук України в відділеннях хімії та біології, екології 
та аграрних наук. В обласному конкурсу-захисту з 22 
членів Малої академії наук маємо 11 переможців  та 
11 учасників-дипломантів: Анастасія Жуковська, уче-
ниця 11 класу, посіла – І місце (секція ветеринарія та 
зоотехнія), Дмитро Качина, учень 10 класу – ІІ місце, 
Віталіна Кузнєцова, учениця 11 класу – ІІІ місце (сек-
ція агрономія) – Олександрівська СЗШ; Тетяна Логві-
нова, учениця 10 класу Підгородненської СЗШ-2 – ІІ 

місце (секція ветеринарія та зоотехнія); Дарія Конох 
та Анастасія Бурлака, учениця 9 класу Миколаїв-
ська СЗШ-1, (секція агрономія і секція ветеринарія 
та зоотехнія) відповідно – ІІ і ІІІ місце; Антоніна 
Кушнір – ІІ місце (секція охорона довкілля), Ірина 
Герасюк, учениця 11 класу – ІІІ місце (секція су-
часні біотехнології) – Ювілейна СЗШ; Віктор Муд-
жирі, учень 11 класу Новоолександрівської СЗШ 
– ІІ місце (секція сучасні біотехнології); Олексій 
Акастьолов – ІІІ місце (секція агрономія) та Крісті-
на Маховська – ІІІ місце (секція охорона довкілля) 
– Партизанська СЗШ.

Підготовка до конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт та участь у ньому – це величезна по-
всякденна робота, інтелектуальний та комунікатив-
ний тренінг. МАНівці відриваються від шкільних 
підручників, спілкуються з науковцями, і, як свідчить 
практика, більшість із них у подальшому не пориває з 

наукою. Завдяки участі в конкурсі МАН формується 
нове покоління українських науковців і практиків.

У перший день учасники конкурсу писали кон-
трольні роботи з базових дисциплін, де кожен міг 
довести, що має високий рівень знань із предмету. А 
на другий день учні виступали з цікавими науковими 
виступами на актуально важливі теми, які супрово-
джувалися презентаціями та яскравим наочним мате-
ріалом. Журі відзначили підвищення якості наукових 
робіт. Наприкінці цього заходу в Дніпропетровському 
державному аграрно-економічному університеті від-
булась урочиста церемонія нагородження конкурсан-
тів у відділенні хімії та біології, екології та аграрних 
наук. Переможці  та учасники отримали дипломи, а їх 
наукові керівники подяки за підготовку переможців.

Призери 2-го обласного етапу конкурсу-захисту от-
римають в квітні місяці сертифікати від департаменту 
освіти й науки на іменні стипендії, які їм будуть ви-
плачувати  протягом 10-и місяців.

В обласній олімпіаді з екології 4 учні стали пере-
можцями: Олексій Акастьолов та Крістіна Маховська 
– ІІ місце, Антоніна Кушнір та Орина Шульга, учениця 
11 класу Олександрівської СЗШ – ІІІ місце.

Перемогу (І місце) в обласному конкурсі із озеленен-
ня закладів освіти «Школа – мій рідний дім» в номінації 
«Парад квітів біля школи» здобула Зорянська школа. В 
цій номінації брали участь: Горянівська, Любимівська 
школи та отримали Грамоти департаменту освіти і на-
уки Дніпропетровської облдержадміністрації, також 
Грамотою за участь відзначений дитячий навчальний 
заклад «Буратіно». ІІІ місце в обласному етапі Всеукра-
їнського конкурсу «До чистих джерел» зайняла Валерія 
Крилова, учениця 9 класу Ювілейної СЗШ. 

В обласному етапі Всеукраїнського еколого-нату-
ралістичного походу «Біощит» в операції «Мурашка» 
отримала перемогу (ІІ місце) Яна Бортникова, учени-
ця 7 класу Олександрівської СЗШ.

Крістіна Маховська та Антоніна Кушнір зайняли ІІ 
місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу шко-
лярів та учнівської молоді «Вчимося заповідувати».

В обасному етапі Всеукраїнської трудової акції 
«Турбота юних тобі, Україно» в акції «Дослідницький 
марафон» Марія Грек, учениця 10 класу Кіровської 
СЗШ, отримала перемогу (І місце); в акції «Плекаємо 
сад» – (І місце) Олексій Акастьолов; в акції «Кролик» 
Макар Калга, вихованець Центру отримав грамоту 

департаменту освіти і науки. В обласному етапі Всеу-
країнського юнацького фестивалю «В об’єктиві нату-
раліста» І місце зайняв гурток «Дослідник довкілля», 
керівник Оксана Дем’янова, а в номінації «Кращий 
відеофільм» ІІ місце – гурток «Юні друзі природи», 
керівник Олена Аулова. В номінації «Краща фото-
робота» гурток «Основи сучасних комп’ютерних 
знань та інформаційних технологій», керівник Та-
мара Хавтура отримав подяку. В обласному конкур-
сі «Краще творче учнівське об’єднання еколого-на-
туралістичного профілю» гурток «Юні лісівники» 
посів ІІІ місце, керівник Тамара Тороп. Треба від-
значити й перемоги нашого закладу. Наш центр став 
абсолютним переможцем в категорії Рейтингу якості 
позашкільної освіти «Золота когорта» і нагороджений 
Дипломом «Флагман позашкільної освіти України». 

ЦЕНТУМ – переможець Всеукраїнського дитячого 
фестивалю «Україна-сад» (ІІІ місце на виставці пре-

зентації досягнень творчих учнівських об’єднань са-
дівничого профілю). Центр нагороджений подякою 
Національного еколого-натуралістичного центру за 
цікаве композиційне рішення представлених на ви-
ставку робіт на Всеукраїнську новорічно-різдвяну ви-
ставку «Новорічна композиція». Валентина Колесова, 
керівник гуртка отримала Грамоту НЕНЦ за роботу 
по залученню молоді до озеленення в рамках Всеукра-
їнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішньо-
го озеленення навчальних закладів в номінації «Парад 
квітів біля школи».

Грамотами НЕНЦ нагороджений Центр за участь 
у Всеукраїнських акціях «День юного натураліста», 
«Юннатівський зеленбуд», «Ліси для нащадків».

Подяки від НЕНЦ отримали наукові керівники, які 
забезпечили успішний науково-педагогічний супровід 
учнівських досліджень, що відзначені дипломами кон-
курсу Intel Еко Україна»: Ольга Сидоренко, Дмитро 
Ганжа та Алла Ходакова, керівники гуртків Центру.

Грамотою НЕНЦ нагороджений ЦЕНТУМ за висо-
кий рівень виконання дослідницьких і практичних ро-
біт у галузі сільського господарства у Всеукраїнсько-
му конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок.

За перемогу в обласному етапі Всеукраїнського кон-
курсу науково-методичних розробок та віртуальних 
ресурсів із еколого-натуралістичного напряму позаш-
кільної освіти Іван Боярчук – директор, Людмила Си-
ничич – методист, Оксана Дем’янова – завідуюча орга-
нізаційним відділом, Ольга Лукаш – керівник гуртка 
ЦЕНТУМ нагороджені грамотами департаменту осві-
ти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Грамотою департаменту освіти і науки Дніпропе-
тровської облдержадміністрації в номінації «Юнна-
тівський зеленбуд» та «Галерея кімнатних рослин» 
нагороджений ЦЕНТУМ.

Команда агітбригади Центру стала переможцем 
районного туру Всеукраїнського фестивалю еколо-
гічної просвіти і вийшла на обласний тур, керівник 
гуртка «Юні друзі природи середнього шкільного 
віку» Олена Аулова.

Ми ще раз вітаємо всіх учасників конкурсів і поба-
жаємо їм нових успіхів!

Людмила СИНИЧИЧ, методист КЗ ЦЕНТУМ.
На фото: урочиста церемонія нагородження 

конкурсантів обласного конкурсу-захисту уч-
нів-членів МАН.

ВІТАЄМО  ПЕРЕМОЖЦІВ

НАШІ ДІТИ НАЙКРАЩІ

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯМ

Відповідно до законодав-
ства України заступник голо-
ви з питань діяльності вико-
навчого комітету Волоської 
сільської ради Шмалько 
Надія Григорівна подала де-
кларацію про майно, доходи, 
витрати й зобов̀ язання фінан-
сового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією за-
гальна сума сукупного доходу 
становить – 68925 грн, у тому 
числі 51625 грн – заробітна 
плата.

У власності Шмалько Н.Г. є 
житловий будинок загальною 
площею 87,7 кв м., земельна 
ділянка – 1456 кв.м, земельні 
ділянки(паї) – 11760 кв.м.

Виправлена інформація по декларації секретаря Балів-
ської сільської ради Трикоз Світлани Михайлівни: щодо 

нерухомості, у Трикоз С.М. є земельна ділянка загальною площею 0,1 га. Щодо нерухомості, у 
власності членів сім’ї Трикоз С.М. перебуває земельна ділянка загальною площею 0,13 га.

Відповідно до законодавства 
України Волоський сільський 
голова Малаканов Віктор Бо-
рисович подав декларацію про 
майно, доходи, витрати й зобов̀ я-
зання фінансового характеру за 
2014 рік.

Згідно з декларацією загальна 
сума сукупного доходу стано-
вить 77561 грн, у тому числі за-
робітна плата – 73561 грн.

У власності Малаканова В.Б. 
є  житловий будинок загальною 
площею  275,4 кв м., земельна 
ділянка 2180 кв.м, земельна ді-
лянка (пай) – 39000, авто Мазда 
3,1999 р.в. 

У власності членів сім`ї є зе-
мельна ділянка (пай) – 39000 кв.м.

Відповідно до законодав-
ства України секретар Во-
лоської сільської ради Тара-
сова Ольга Миколаївна по-
дала декларацію про майно, 
доходи, витрати й зобов̀ язан-
ня фінансового характеру за 
2014 рік.

Згідно з декларацією за-
гальна сума сукупного до-
ходу становить 64803 грн, у 
тому числі 53600 грн – заро-
бітна плата.

У власності Тарасової О.М. є 
житловий будинок загальною 
площею 72,0 кв м., квартира 
площею 42,6 кв.м,  земельна 
ділянка  – 1520 кв.м, земельні 
ділянки(паї) – 78300 кв.м.

НЕЛЕГАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК – 
ПОРУШНИК І ШТРАФНИК!

Дніпропетровська ОДПІ 
звертає увагу суб’єктів госпо-
дарювання, які використову-

ють найману працю про фінансову відповідальність у разі: фак-
тичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового 
договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий 
час у разі фактичної роботи повний робочий час, та виплати зарплати 
(винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ – у 30 кратному розмі-
рі мінімальної зарплати (36 540 грн), встановленої законом на момент 
виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно 
порушення; порушення встановлених строків виплати зарплати пра-
цівникам, більш як за один місяць, виплата її не в повному обсязі – у 
3-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої на момент ви-
явлення порушення (3 654 грн); недотримання мінімальних державних 
гарантій в оплаті праці – у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, 
встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного 
працівника, щодо якого скоєно порушення (на разі це 12 180 грн); по-
рушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі мінімальної 
заробітної плати (1 218 грн). 

Нагадуємо, що працівник не може бути допущений до роботи без 
повідомлення органу ДФС про прийняття працівника на роботу. 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
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Cвяткове меню до Великодня Дорогі брати й 
сестри, вітаю вас із 
великим християн-
ським святом світ-
лого Воскресіння 
Господа й Спаси-
теля нашого Ісуса 
Христа.

У ці світлоносні 
дні ми радіємо разом 
зі святими апосто-
лами та дружина-
ми-мироносицями, 
які були свідками 
великої світоспасен-
ної таємниці воскре-
сіння Христового, а 
також очевидцями 
й співрозмовниками 
воскреслого Христа.

У кожної людини 
горить серце, коли 
він з вірою сприй-
має слова про Месію 
Христа, про Його жертовний подвиг і про Його 
світле з мертвих воскресіння.

Воскреслий Спаситель багато разів являвся 
Своїм учням і апостолам, і звертався до них зі 
словами: «Миру вам». 

Господь дарував апостолам Свій світ, який 
перевершує всякий розум і який Апостоли, че-
рез свою проповідь, розповсюдили по всьому 
світові.

Свята Соборна Апостольська Православна 
Церква, здійснюючи своє апостольське служін-
ня, сьогодні просить і благає воскреслого Спа-
сителя дарувати мир у всьому світі, і особливо 
ми сьогодні молимося Господу про дарування 
миру й злагоди на нашу Українську землю, щоб 
Господь простив нам наші гріхи, якими ми об-
ражали Його Божественну любов до нас, гріш-
них, а також щоб Господь простив нам ті образи 
і жорстокість, якими ми ніщо мали, ображали 
й знищували один одного. Прости нас, Господи 

й Спасителю наш, 
заради світлого та 
славного Твого во-

скресіння. Даруй нам, Господи, Твій мир і до-
помагай нам жити на землі так, щоб у нашому 
житті славилось Твоє пресвяте Ім’я.

Ще раз щиро вітаю всіх вас, дорогі брати й 
сестри, зі Святом свят і торжеством тор-
жеств – із Великим Днем Світлого Христо-
вого воскресіння.

Нехай світло радості й миру Божого буде 
в нашому серці, в нашій оселі й у нашій Бать-
ківщині, щоб ми, простивши один одного й 
обнявши один одного любов’ю Христовою, ра-
зом із усією повнотою Вселенської Православ-
ної Церкви, серцем і вустами оспівали свя-
щенний великодній гімн: «Христос воскрес із 
мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що 
в гробах, життя дарував». Христос воскрес! 

Костянтин ДРОБІТЬКО, 
протоієрей, настоятель храму пре-
подобних Антонія і Феодосія Киє-
во-Печерських.

ХРИСТИЯНСЬКІ ІСТИНИ 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

МИРНОГО НЕБА УСІМ!
Чистого неба, і світлого сонця,
Радісних посмішок і почуттів,

Щедрого щастя у кожне віконце,
Ніжних обіймів дітей і батьків.
Теплого вітру, колосся товстого,
В небі розгорнутий помах крила,

Віри, надії і сили від Бога,
Щоби молитва під серцем жила.

Щоби війна закінчилася скоро,
Радісна звістка прийшла в кожен дім,

Щоби з’ясніли життєві дороги
І мирного неба над нами усім!

Віктор ОСТРОУХ, с. Зоря.

ФАРБУЄМО  ЯЙЦЯ
За годину до фарбування слід 

дістати яйця з холодильника, щоб 
вони набули кімнатної темпера-
тури. У такому випадку вони не 
полопаються при варінні. Такого 
ж результату можна домогтися, 
проколовши яйця тонкою го-
строю голкою. Для того щоб фар-
ба лягла рівніше, яйця необхідно 
ретельно вимити. Рівномірність 
забарвлення також можна забез-
печити, протерши яйця мильним 
розчином. Блискучий зовнішній 
вигляд фарбовані яйця набудуть, 

якщо після фарбування витерти їх насухо і натерти рослинною олією.
Тепер можна переходити безпосередньо до фарбування яєць. 
Лушпиння цибулі: налийте в каструлю воду і додайте лушпиння ци-

булі. Червоно-коричневий колір вийде, якщо взяти лушпиння восьми 
цибулин і залити двома склянками води. Виходячи з цього, можна роз-
рахувати кількість води і лушпиння для конкретного випадку.

Воду з лушпинням потрібно довести до кипіння і прокип’ятити 30-40 
хв. Дати відвару відстоятися. Відвар слід процідити, звільнивши від 
лушпиння, і варити в ньому підготовлені яйця 7-10 хв. Щоб яйця добре 
очищалися, їх потрібно різко охолодити крижаною водою. А для отри-
мання більш інтенсивного кольору яйця можна повернути у відвар і 
залишити до тих пір, поки вони не набудуть бажаного відтінку.

ПАСКА З РОДЗИНКАМИ
Інгредієнти: півлітра молока, 250 гр цукру, 11 г сухих дріжджів, 1,3 

кг борошна, 200 г вершкового масла, 300 г родзинок, 6 яєць, 2 білка для 
глазурі, 1 ч.л. ванільного цукру, 100 г цукру.

Приготування: у злегка теплому молоці розчиніть дріжджі, всипте 
500 г борошна – ретельно перемішайте і залиште для підняття в два 
рази накривши рушником. Відокремте білки яєць від жовтків, розітріть 
жовтки з цукром, до білків додайте дрібку солі, збийте в піну, потім 
додайте жовтки в опару (що підійшла), перемішайте, покладіть розто-
плене масло, перемішайте, введіть білки, перемішайте, всипте решту 
борошна та замісіть тісто, залиште для підняття на годину.

Ізюм 15 хв вимочіть в теплій воді, потім злийте її, обсушені родзинки 
додайте в тісто, перемішайте, дайте тістові знову підійти і перекладіть 
його в форму, заповнивши її на третину, накрийте рушником і дайте 
підійти. Поставте тісто в духовку, нагріту до 100 градусів, і запікайте 
10 хв, збільшіть нагрів до 180 градусів, до готовності випікайте. Збийте 
білки для глазурі з дрібкою солі в піну, всипте цукор, збийте в стійкі 
піки. Обмажте глазур’ю верх готової паски.

Верх паски можна прикрасити цукатами, кондитерською посипкою, 
цукерками, цукровою пудрою, а глазур можна зробити кольоровою, до-
давши в неї харчовий барвник.

ПАСКА З ЛИМОННОЮ ЦЕДРОЮ, 
МИГДАЛЕМ І РОДЗИНКАМИ

Інгредієнти: 500 г борошна, 250 мл молока, 100 г масла, 150 г цукру, 
40 г свіжих дріжджів, 6 яєчних жовтків, 1 лимон (терта цедра), 4 миг-
дальних горішка, 2 ст.л. родзинок, ванілін, цукрова пудра.

Приготування: зробити опару, з’єднавши 100 г борошна, молоко або 
вершки, розтерті з цукром дріжджі. Розтерти з цукром жовтки в піну, 
ввести борошно, що залишилася, додати опару, що підійшла, підсо-
лити, додати ванілін, добре вимісити тісто, додати розтоплене масло, 
цедру лимона терту, родзинки і подрібнений мигдаль. Викладіть тісто 
в обмазану маслом і припудрену борошном форму, заповнивши її на 
третину, дайте йому підійти до заповнення форми, поставте в розігріту 
до 200 градусів духовку і випікайте до готовності.

КУРЯЧИЙ РУЛЕТ У ФОЛЬЗІ
Інгредієнти: 2 курячі грудки, оливки без кісточок, 4 зубчики часни-

ку, гірчиця, сіль, червоний мелений перець, олія та зелень.
Приготування: покладіть пласт курячого філе під харчову плівку і злег-

ка відбийте. Змішайте в тарільці олію, роздавлений часник, гірчицю, сіль і 
червоний перець. З усіх боків намажте соусом куряче філе. На кожну курячу 
грудку в середину в лінію викладіть оливки. Сформуйте рулети і щільно пе-
рев’яжіть їх нитками. Загорніть кожен рулет у фольгу так, щоб з них нічого 
не витекло назовні, і залиште на 1 годину в теплому місці, щоб вбрався соус. 
Покладіть рулети на деко і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів на 
40-50 хв. Дайте охолонути, не виймаючи з духовки. Подавайте, порізавши на 
порційні шматочки й прикрасивши зеленню та оливками.

САЛАТ «СМАКОТА» 
Інгредієнти: печериці консервовані – 200 г, філе куряче – 200 г, шин-

ка – 200 г, перець болгарський – 2 шт., ананаси консервовані – 200 г, 
ізюм – 30 г, волоські горіхи – 30 г, майонез. 

Приготування: наріжте гриби та відварене куряче філе соломкою. 
Перець і ананас накришить. Горіхи подрібніть, родзинки промийте ок-
ропом. Всі інгредієнти з’єднайте й заправте майонезом. 

САЛАТ «ВІДРОДЖЕННЯ»
Інгредієнти: 2 плавлених сирки, 2 відварені моркви, 2 маринованих огір-

ка, 200 г відварної свинини, 1 банка печериць маринованих, 2 відвареної 
картоплини, 1 цибулина, 3 відварених яйця, майонез, сіль, перець, зелень.

Приготування: салатницю змастіть олією. Далі інгредієнти викла-
дайте шарами: спочатку гриби, замариновані півкільця цибулі й змастіть 
майонезом. Потім моркву терту на крупній тертці, накришені огірки, теж 
змастіть майонезом. Зверху покладіть шар нарізаного соломкою м’яса, 
майонез, натертий на тертці сирок, майонез, терту картоплю, знову майо-
нез, яйця й ще раз майонез. Поставте салатницю в холодильник на 12 год. 

САЛАТ ІЗ ШИНКОЮ ТА СИРОМ
Інгредієнти: шинка – 300 г, перець болгарський – 2 шт., помідори 

свіжі 3 шт., сир твердий – 150 г, майонез.
Приготування: шинку наріжте соломкою, помідори - кільцями, пе-

рець – кубиками. Натріть на крупній тертці сир. Потім викладіть са-
лат шарами: шинка, майонез, помідори, майонез, перець, майонез, сир. 
Зверху прикрасьте зеленню.

Виконавчий комітет Степової сільської ради пропонує 
на розгляд та обґрунтування проект рішення «Про за-
твердження тарифів на послуги з централізованого водо-
постачання»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Відповідно до закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», керуючись законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні», на підставі взаємодії з ПП «Мялен-
ко», з урахуванням особливостей відносин, що склалися між 
суб’єктами у цій сфері, виконком Степової сільради пропонує 
сесії Степової сільради: затвердити тарифи на оплату послуг 
з централізованого водопостачання, які надаються ПП «Мя-
ленко»; Керуючись нормами ст. 28 ЗУ «Про місцеве само-
врядування в Україні», установлюються наступні розмі-
ри оплати послуг: встановити новий розмір оплати послуг 
для населення з централізованого водопостачання, виходячи 
з тарифу 6,50 грн/куб. м, для бюджетних – 7,48 грн/куб. м, 
інші споживачі – 11,22 грн/куб. м.

Тарифи підлягають корегуванню відповідно до зміни цін 
на надання послуг з централізованого водопостачання згідно 
з чинним законодавством.

ВИКОНКОМ СТЕПОВОЇ СІЛЬРАДИ.

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААБ № 284156, видане 05. 07. 2010 р. на ім’я 
Авраменко Марини Олександрівни, вва-
жати недійсним. 

Втрачені студентські квитки: № 08653132 
на ім’я Деревенської Яни Олександрівни 
та № 08653122 на ім’я Брикез Альони Олек-
сандрівни, вважати недійсними.

Чумаківська сільська 
рада у відповідності до 
п. 7 ст. 17 Закону України 
«Про регулювання місто-
будівної діяльності» пові-
домляє, що згідно з рішен-
ням сесії від 06.03.2015 
року № 16-39/УІ розпочи-
наються роботи по розро-
бленню генеральних пла-
нів сіл Чумаки, Маївка, 
Зоря та Виноградне.

Пропозиції та зауважен-
ня приймаються від усіх 
зацікавлених фізичних та 
юридичних осіб протягом 
місяця з дати публікації 
оголошення за адресою 
сільської ради: 52024, 
Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, 
с. Чумаки, вул. Шкільна, 13.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ 
СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ оголошує конкурс на змі-
щення вакантної посади провідного спеціаліста-юри-
сконсульта відділу соціальної роботи. Документи на 
конкурс приймаються протягом 30 календарних днів 
після публікації. Вимоги до претендентів: громадян-
ство України, повна вища освіта за фахом юриста, стаж 
роботи за фахом не менше 3-х років, володіння персо-
нальним комп’ютером в обсязі користувача програм-
ного забезпечення. Довідки за адресою: вул. Теплич-
на, буд. 5, каб. 41, сел. Ювілейне, тел. 753-68-41. 

ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації 
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території, в приміщенні відділу 

містобудування та архітектури за адресою: сел. Ювілейне, вул. Фрунзе,18, оприлюднено 
проект «Детальний план частини території Волоської сільської ради щодо будівництва со-
нячної електростанції за межами населеного пункту на території Дніпропетровського ра-
йону Дніпропетровської області». Проект розроблений на підставі розпорядження Дніпро-
петровської РДА № р-156/0/291-15 від 24.03.2015р. Головною метою проекту є: визначення 
планування структури та параметрів забудови території виробничої зони. Основні поло-
ження та ДПТ представлені для ознайомлення в робочі дні з 10.04.2015 р. по 24.04.2015 р., 
пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу відділу містобудування 
та архітектури до 24.04.2015р., телефон для довідок (056)718-10-44.

17.04.2015 року о 12 годині відбу-
деться відновлення меж земель-
ної ділянки, що знаходиться на 
території Новоолександрівської 
сільської ради Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської 
області за адресою: с. Старі Кода-
ки, вул. Леніна, 128. Власників та 
користувачів суміжних ділянок за-
прошуємо взяти участь у заході для 
погодження спільних меж.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕМ повідомляє, 
що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт 
у травні місяці 2015 року будуть виникати 
перерви в електропостачанні наступних на-
селених пунктів нашого району: с. Чумаки, м. 
Підгородне, с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кі-
ровське, с. Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, 
сел. Самарівка, сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. 
Новомиколаївка, с. Новоолександрівка, с. До-
слідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержи-
нець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.

При виявленні пошкоджень пові-
тряних і кабельних ліній електропе-
редач, трансформаторних підстанцій 
і розподільчих пунктів, відчинених і 
пошкоджених дверей у них, спроб про-
никнення до приміщення з електронним 
обладнанням сторонніх осіб, просимо 
сповіщати диспетчерську службу Дні-
пропетровського району електричних 
мереж за телефоном: 373-51-12, або ра-
йонний відділ міліції. 

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.
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Відбулися змаган- ня в рамках місячника 
військово-патріотич- ного виховання молоді до 
дня Перемоги. На базі Степнянської СШ (дирек-
тор Валентина Обух) пройшов районний турнір із кульової стрільби серед допризов-
ної молоді. За медалі від Дніпропетровської районної організації Товариства сприяння 
обороні України боролись 8 команд, які представляли 5 колективів. 

Командний залік (максимум 100 очок). 1 місце (поза конкурсом) – збірна вчите-
лів – 84 очки. Склад команди: Олександр Чайка, Руслан Матвєєв. 1 місце – Степнян-
ська СШ – 83 очки.  Чемпіони: Денис Галушков, Андрій Олєснєвіч. Вчитель предмету 
«Захист Вітчизни» Руслан Матвєєв. 2 місце – ЮСШ-1 – 79 очок. Віце-чемпіони: Олек-
сандр Калистий, Дмитро Варнавський. Вчитель предмету «Захист Вітчизни» – Віктор 
Данищук. 3 місце – Зорянська СШ – 75 очок. Бронзові призери: Микола Галіцин, 
Сергій Хомутов. Вчитель предмету «Захист Вітчизни» – Сергій Вербицький. 4 місце 
– Чумаківська СШ – 66 очок. Склад команди: Юрій Малієнко, Максим Даниленко. 
Вчитель предмету «Захист Вітчизни» – Степан Карпа. Особистий залік (максимум 50 очок). 1 місце – Денис Галуш-
ков – 44 очки. 2 місце – Микола Галіцин – 43 очки. 3 місце – Юрій Малієнко та Олексій Калистий – по 41 очку. 

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Денис Галушков вчинив як Юлій Цезар. Вперше виступаючи на районних 
змаганнях восьмикласник, оцінивши ситуацію, переміг усіх своїх суперників. Так що ініціатива та плюс стрілецькі 
здібності принесли юному спортсмену з Степного золоту медаль – «прийшов, побачив, переміг». 

 Сергій КОВАЛЕНКО, головний суддя.

На базі Партизанської СШ (директор Ві-
ктор Невеселий) пройшли районні першо-
сті з баскетболу серед юнацьких та дівочих 
команд. До Дніпропетровської районної ор-
ганізації фізкультурно-спортивного Товари-
ства «Колос» надійшло 9 заявок.

Трійка призерів. Юнаки. І місце – Степ-
нянська СШ. Вчитель фізичної культури 
Катерина Глущенко. Чемпіони: Олександр 
Копільченко, Роман Гаркуша, Владислав 
Грицюк, Валентин Пєтухов, Богдан Кулік, 
Армен Манукян, Артем Скорбатюк. ІІ міс-
це – Зорянська СШ. Вчитель фізичної куль-
тури Сергій Вербицький. Віце-чемпіони: Сергій та Віктор Хомутови, Віктор Да-
ценко, Євген Топунов, Олександр Бусько, Михайло Гуржій, Владислав Велієв. ІІІ 
місце – Партизанська СШ. Вчитель фізичної культури Валентин Щербатюк. Склад 
команди: Ілля Саєнко, Олег та Ярослав Литвиненко, Сергій Стрекалов, Костянтин 
Зирянов, Олексій Акасалов, Олексій Скряга, Сергій Клименко.

Головна боротьба за медалі розгорнулася між трьома колективами. Вигравши у 
своїх основних конкурентів, чемпіонами стали баскетболісти Степнянської СШ. 

У матчі за другу сходинку більш влучними були зорян-
ці. Їм дісталися срібні нагороди. У гравців із Партизан-
ського – «бронза».

Надзвичайно цікавим став фінальний матч у дівочому 
турнірі. За звання найсильнішої команди району спереча-
лися колективи з Зорі та Партизанського. Завдяки швид-
кісній та атакувальній грі, перемогу святкували зорянки. 
Склад чемпіонів: Юлія Пеня, Марина Кучура, Ольга Ши-
шекно, Кристина Іванченко, Анастасія Копиткова, Тетяна 
Попова, Тетяна та Ілона Чехлаті. У господарок майданчи-
ка медалі срібного ґатунку. Склад віце-чемпіонів: Юлія 
Ковалевська, Ілона Коваль, Анна Заболотна, Владислава 
Савченко, Катерина Руденко, Вікторія Пінчук, Анастасія 

Бодня, Марина Борсенко, Аміна Топурія.
Завдяки кропіткій роботі Катерини Василівни, Сергія Анатолійовича та Вален-

тина Григоровича ми отримали добре підготовлених баскетболістів, із яких можна 
скласти сильну збірну району для виступів на обласній першості. Переконана, що 
наші «Гулівери», обов’язково потраплять на п’єдестал пошани в місті Верхньодні-
провськ.

Людмила СТРЕЖНЬОВА, голова ДРО ВФСТ «Колос».

ГРАЮТЬ  ЮНІ  ГУЛІВЕРИ

Днями в приміщенні районного Бу-
динку культури пройшов районний 
фестиваль «Славімо Кобзаря». Учас-
ники заходу – мешканці Дніпропе-
тровського району – зібралися разом, 
щоб віддати шану геніальному поету, 
художнику, великому пророку укра-
їнської долі, людині світлого 
розуму та чистих помислів, 
видатному синові України, по-
лум’яному патріоту та борцю 
за свободу й щастя народу Та-
расові Шевченку. Доля України 

завжди хвилювала поета, він  завжди 
вірив у краще майбутнє свого народу.

Візитною карткою «Славімо Коб-
заря» стала пісня «Реве та стогне 
Дніпр широкий» у виконанні на-
родної хорової капели «Просвіта» 
Дніпропетровського національного 
університету ім. Олеся Гончара, ке-
рівник Ольга Сербіна.

«Дорогі друзі, сьогодні, ми проводи-
мо третій районний фестиваль народ-
ної творчості «Славімо Кобзаря». Не-
хай цей урочистий захід стане запові-
том у справі збереження творчої спад-
щини великого Кобзаря. Нехай вогонь 
його душі запалить у ваших серцях 

іскру Віри, Надії, Любові до рідної 
землі, до свого народу», – зі вступ-
ним словом до присутніх у залі звер-

нулися шановні гості фестивалю Кос-
тянтин Дуб, поет, письменник із міста 
Підгородне та Лариса Омельченко,  по-
етеса з міста Підгородне. Також у скла-
ді вельмишановного журі, яке оціню-
вало виступ учасників III районного 

фестивалю були Анастасія Сотулен-
ко, викладач класу сольного співу ра-
йонної школи естетичного вихован-
ня та Юлія Костелан, завівдуюча від-
ділом сольного співу районної школи 
естетичного виховання.

Цього дня свої таланти та глибоку 
вдячність за неоціненний духовний 
скарб, який був залишений Тарасом 
Григоровичем, демонстрували на сце-
ні Будинку культури славетні нащад-
ки Великого Кобзаря. У концертній 
програмі взяли участь 185 учасників. 
Із них: дитячий хор із села Олексан-
дрівка виконали «Садок вишневий 
коло хати», «Молитва за Україну», 

хор учнів старших класів ДШЕВ – «В 
сім’ї вольній, новій», Ілля Костелан, 
ДШЕВ, – вірш «Доля», Катерина Гу-
ляєва, ДШЕВ, – пісня «Зацвіла в до-
лині». Владислава Лаземник та Ярос-
лав Коваленко з Олександрівки про-
демонстрували сценку «Малий Та-
расик», дитячий вокальний ансамбль 
«Соняшник», село Старі Кодаки, піс-

ні «Вітре буйний» та «Зоря 
моя вечірняя», Аліна Бойко, 
село Партизанське, проде-
кламувала вірші «Дорога 
додому», «Відповідь сучас-
ника на Шевченкове по-

слання», Майя Панасюк із Любимів-
ки – «Стрічечка до стрічечки». Народ-
ний ансамбль «Кодачанка» заспівали 
«Реве та стогне Дніпр широкий» та 
«Думи мої», фольклорно-етнографіч-
ний гурт «Криниця» – «Віє вітер, віє 
буйний», «Рубай дерево», ансамбль 
«Смерека», с. Партизанське – «Зоре 
моя вечірняя» та «Од села до села», 
ансамбль української пісні «Журав-
ка» – пісні «Така її доля», «По діброві 
вітер віє», тріо «Сузір’я» з с. Партизан-
ського виконали пісню «Летить галка 
через балку», та інші. 

Всі учасники III районного фестива-
лю «Славімо Кобзаря» відзначені Ди-
пломами з побажаннями подальших 
успіхів та творчого натхнення.

Кожен твір Тараса Шевченка, 
який пролунав зі сцени Дніпро-
петровського районного Будинку 
культури – це відповідь на питання 
сьогодення, голос, який вселяє на-
дію й віру в краще майбутнє. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото Юлії Чумак: славетні 

нащадки Кобзаря.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

СЛАВІМО
КОБЗАРЯ

кіровського краю

РАЙОННИЙ СЕМІНАР

БАРВИ 
У Дніпропетровському районному Будинку 

культури відбувся виїзний районний семінар 
працівників закладів культури клубного типу та 
музеїв Дніпропетровського району. 

На заході розглядалися питання щодо нововве-
дення, написання та реалізації нових проектів із 
залученням школярів та молоді в сфері культур-
ного розквіту місцевих громад. Зі своїми ідеями 
виступили засновники проекту «Мультмайдан-
чик позитивних змін» (анімація) головний спе-

ціаліст райради з написання проектів і програм 
Олександр Мітьков та директор Підгородненсько-
го Будинку культури Віталій Моргун. Ідея проек-
ту – активізація підростаючого покоління та мо-
лоді у творчості й бачення  проблеми свого села, 
громади, родини та показувати через створені 
мультиплікаційні фільми різної тематики. Перші 
кроки зроблено в місті Підгородне й селі Горків-
ка. Присутнім було продемонстровано декілька 
цікавих мультиплікаційних фільмів. Працівни-
ки культури одностайно підтримали пропозицію 
провести учбові тренінги з написання проектів, 
щоб залучити меценатів для підтримки. 

Після чудового спілкування делегація культпра-
цівників відвідали селище Кіровське, щоб поди-
витись і оцінити звіт роботи селищного Будинку 
культури. Глядачів семінару зачарували учасники 
художньої самодіяльності цікавим та різнома-
нітним репертуаром. Родзинкою концерту став 
виступ директора Будинку культури Валентини 
Ткаченко з піснею про сина, вклавши стільки по-
чуттів та прозорої печалі, що її спів схвилював 
до сліз. Звеселив усіх гуморесками Володимир 
Дорошенко. Також виступили: ансамбль «Кали-
на», гурток «Друг», ляльковий театр, керівник 
Валентина Ткаченко, ансамбль «Подоляночка» та 
«Смерека», керівник Олександра Колесень, колек-
тив «Кіровчанка», «Едельвейс», керівник Світлана 
Калачевська, дует Юлія Бердо та Станіслав Анто-
ненко, дует Бердичі, вокально-інструментальний 
ансамбль «Контакт», керівник Павло Готвян-
ський, солісти Микола Карабаза та Анна Дьоміна, 
маленька зірочка Яна Троцька, Юлія Кудрявець, 
заступник Кіровського селищного голови з фінан-
сових питань. У ролі ведучих вільно й розкуто 
почували себе Олена Пономаренко та Максим Бі-
ріло. Колектив та учасники художньої самодіяль-
ності Кіровського БК завжди відчувають прихиль-
ність та увагу з боку працівників селищної ради. 

Переможцям конкурсу на кращий Будинок 
культури Дніпропетровського району були вруче-
ні грамоти: диплом І ступеню отримав Партизан-
ський СК, директор Ганна Гончаренко, ІІ – Кіров-
ський БК, директор Валентина Ткаченко, Люби-
мівський БК, директор Гульнара Шевченко, Ста-
рокодацький БК, директор Ніна Протопопенко, 
ІІІ – Миколаївський СК, директор Лілія Глитенко, 
Благовіщенський СК, директор Юлія Синящока. 

Ми дякуємо працівникам клубу за їх роботу й 
бажаємо так творити, щоб їхня зернина, посіяна 
в душах молодого покоління, заколосилася на 
ниві української культури. 

Любов ПОЛІЩУК, художній керівник РБК.

Днями відсвяткував свій ювіле-
йний День народження депутат ра-
йонної ради 

Володимир ПЕТРЕНКО.
Усе своє трудове життя присвятив 

Володимир Пилипович сільськогоспо-
дарській галузі. Працював на різних 
керівних посадах у сільськогосподар-
ському виробництві Дніпропетров-
ського району, начальником механі-
зованого загону Дніпропетровської 
райсільгосптехніки, директором рад-
госпу ім. Леніна, директором теплич-
ного комбінату. Депутат районної ради 
п’яти скликань. Голова постійної комісії з питань агропро-
мислового комплексу, землекористування, екології, викори-
стання природних ресурсів, надзвичайних ситуацій.

Як депутат, Володимир Пилипович взяв шефство над 

дитячим відділенням Центральної районної лі-
карні, якому надає не лише фінансову допомо-
гу в вирішенні питань ремонту приміщення, а 
й щороку привозить подарунки малечі на День 
святого Миколая й у День захисту дітей.

Шановний Володимире Пилиповичу! 
Прийміть наші щирі вітання з нагоди Вашого 

65-річчя!
Бажаємо Вам невпинного руху вперед, успіш-

ного здійснення всіх планів та задумів. Нехай 
Ваше життя буде щедрим на радісні та світлі 
події, незабутні враження. Бажаємо Вам сімей-
ного затишку та благополуччя, міцного здоров’я 

й життєвих сил, миру й добра! 
З повагою 

Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради, 
депутати районної ради.

МІСЯЧНИК СТАРТУВАВ

ПРИЙШОВ, ПОБАЧИВ, ПЕРЕМІГ


