
 

 
 

 

                     Інформаційний бюлетень 

   №5                                             29.09.2014р. 
 

Щомісячний  бюлетень «НОВИНИ ЮР’ЇВЩИНИ»  засновано 

Юр’ївською районною радою з метою надання інформації про 

актуальні питання та події, що відбуваються в Україні та   районі. 

 
 

 
Про головне…  

 
Засідання колегії Юр’ївської райдержадміністрації 

23 вересня 2014 року 

 

 Згідно з планом роботи на липень-вересень 2014 року               23 вересня 

2014 року голова Юр’ївської районної державної адміністрації Біловол Т.П. 

провела засідання колегії Юр’ївської районної державної адміністрації. На 

засіданні розглядалося питання: 

Про хід підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період сезону 2014/2015 року. На 

засіданні були присутні керівники структурних підрозділів 

райдержадміністрації, районних організацій, установ та підприємств, сільські та 

селищний голови. 

 

Про хід підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період сезону 2014/2015 років 

 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.05.2014 року                

№ Р-167/01-08/14 „Про підсумки проходження опалювального сезону   

2013/2014 років та заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період сезону 

2014/2015 року‖ затверджено заходи щодо підготовки закладів соціальної сфери 

та об’єктів житлового, теплового, водопровідно-каналізаційного та дорожнього 

господарств району до роботи в осінньо-зимовий період сезону 2014/2015 років, 

затверджений план-графік їх виконання та склад районного штабу. За 

виконанням даних заходів були визначені відповідальні особи, про що були 

видані розпорядчі документи (накази та розпорядження). 



В частині здійснення контролю та моніторингу виконання запланованих 

заходів, в районі проведено 4 засідання районного штабу та починаючи з червня 

місяця 2014 року щопонеділка узагальнювалася інформація про хід та стан 

виконання даних заходів. В цілому, на середину вересня місяця 2014 року в 

районі завершилася робота з підготовки закладів соціальної сфери та           

об’єктів житлового, теплового, водопровідно-каналізаційного та дорожнього 

господарств району до роботи в осінньо-зимовий період сезону 2014/2015 років. 

За результатами виконання всіх запланованих організаційно-технічних 

заходів, по 11 школам та 2 НВК району вже підписані акти готовності теплових 

господарств в Павлоградському відділенні інспекції Держенергонагляду, що 

підтверджує можливість в опалювальний період забезпечити всі заклади освіти 

теплом. На об’єктах теплозабезпечення закладів освіти повірені всі контрольно-

вимірювальні прилади (газові лічильники, сигналізатори газу, манометри, 

термометри), проведені перевірки димовентиляційних каналів, опорів 

заземлення, здійснено перезарядку вогнегасників в будівлях топочних, котелень 

та самих шкільних закладів. Проведено навчання відповідальних осіб за роботу 

теплових господарств та переатестацію операторів газових котелень. Виконані 

косметичні ремонти на всіх топочних та котельнях. На протязі останнього тижня 

вересня місяця планується провести пусконалагоджувальні роботи на газових 

котельнях та наладку котлів в газових топочних. 

Завершуються роботи з підготовки до опалювального періоду учбового 

закладу – ПТУ №81. На сьогодні завершено роботу з перевірки та повірки 

контрольно-вимірювальних приладів у газових топочних, здійснено перевірку 

димовентиляційних каналів, проведено навчання відповідального за роботу 

газового господарства, виконано промивання теплових мереж від топочних до 

закладу та косметичний ремонт топочних. Проведення пусконалагоджувальних 

робіт заплановано провести на 10 жовтня 2014 року. 

В комунальному закладі „Юр’ївська центральна районна лікарня              

ДОР‖ повірені всі контрольно-вимірювальні прилади газових топочних. 

Проведено перевірку димових і вентиляційних каналів та опору заземлення. 

Пройшли навчання відповідальні особи за роботу теплового, електричного, 

газового господарств та по пожежній безпеці. Пусконалагоджувальні роботи 

заплановані на 25-30 вересня 2014 року. 

Завершуються підготовчі роботи навколо закладів первинної медико-

санітарної допомоги. На середину вересня місяця в теплових господарствах 

закладів проведено повірку сигналізаторів газу, перевірку димовентиляційних 

каналів, перезарядку вогнегасників, здійснено іспити електромережі на опір 

ізоляції та омічного опору контру заземлення. В період з 17-24 вересня 2014 

проведено роботи по технічному обслуговуванні теплових установок (котлів) 

трьох АЗПСМ. З 29 вересня по 3 жовтня 2014 року заплановано провести 

технічне обслуговування імпортних установок. 

По закладам культури до опалювального періоду сезону 2014/2015 років в 

цьому році планувалося підготувати 9 закладів. На сьогодні робота з підготовки 

до опалювального періоду даних закладів завершується. Проведено повірку всіх 



контрольно-вимірювальних приладів (газові лічильники, сигналізатори 

природного газу, манометри, термометри, коректор природного газу), димових і 

вентиляційних каналів та заземлюючих пристроїв. Підготовлено 0,2 км теплових 

мереж від газової топочної до районного будинку культури в селищі Юр’ївка. 

Проведено косметичні ремонти всіх газових топочних. Проведено навчання 

відповідальних осіб за роботу теплового та електричних господарств. 

Із 9 дитячих навчальних закладів, 6 опалюються від власних газових 

топочних та 3 заклади централізовано від шкільних котелень. На сьогодні 

проведені косметичні ремонти приміщень всіх дитячих садків та їх топочних. 

Виконано повірку сигналізаторів, лічильників газу, коректорів, манометрів, 

термометрів, перевірку опору заземлення та димоходів. Здійснено перезарядку 

вогнегасників. Проведено навчання відповідальних осіб за роботу газового, 

теплового та електричного господарств. Підготовлено 0,2 км теплових мереж від 

газової топочної до дитячого навчального закладу в селищі Юр’ївка.  

При ускладненні погодних умов в осінньо-зимовий період роботи                

по розчистці доріг від снігових заметів та посипці доріг при ожеледиці          

проводить філія „Павлоградський райавтодор‖.  

На базі філії знаходиться спецавтотранспорт та щороку проводиться 

заготовка посипочних матеріалів. На середину вересня місяця філією 

підготовлено на 70 % 6 одиниць спецтехніки та заготовлено 0,720 тис. т 

посипочного матеріалу, що складає 96 % до плану заготовки. 

 Допомогу у проведенні робіт з розчистки доріг від снігових заметів в 

районі надають сільськогосподарські підприємства. Загальна кількість техніки, 

яка може бути залучена до робіт складає 30 одиниць. На середину вересня 

місяця в районі проведено 3,0 тис. м² поточного (ямкового) ремонту доріг, що 

складає 86 % до загального плану робіт (3,5 тис. м²). 

В районі завершено роботу з підготовки багатоквартирного житлового 

фонду. На середину вересня місяця поточного року до опалювального періоду 

сезону 2014/2015 років підготовлені 6 багатоквартирних житлових будинків         

по селищу Юр’ївка, про що були підписані та погоджені в департаменті        

житлово-комунального господарства облдержадміністрації паспорти готовності 

будинків. В господарствах даних будинків підготовлені 12 під’їздів, 12 підвалів, 

12 горищ та проведено роботу з перевірки димовентиляційних каналів, про що 

були підписані відповідні акти перевірки. 
 

 О.А.МЕДВЕДЄВА ,завідувач сектору ЖКГ та  

будівництва райдержадміністрації  

 

 

Волонтерський рух Юр’ївщини 
 

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В РАЙОНІ 



            8 вересня 2014 року волонтерами району було передано в 25 окрему 

Дніпропетровську повітряно - десантну бригаду   все, що   було зібрано на той 

час, а це більше 3 тонн. Це і  картопля, цибуля, буряк, морква, капуста, мед, за 

який окрема подяка СФГ "Зоря " 40 банок меду (216 кг.),  близько 500 кг різної 

консервації, починаючи з солодкого варення і закінчуючи салом та смальцем, 

крупи, макарони, чай, кава, цукор, миючі засоби та засоби особистої гігієни. 

       Окрема подяка за координацію 

волонтерського руху Рибалко Тетяні 

Іванівні (громадська організація 

«Союз матерів (Захист)»). 

           15 вересня 2014 року надано 

матеріальну допомогу в розмірі                    

3 тис.грн. Плахотному Семену 

Дмитровичу з села Варварівка для 

закупівлі бронежилета.   

  16 вересня 2014 року ТОВ 

«Агросфера» надало матеріальну 

допомогу в розмірі 4 тис.грн. для закупівлі одягу призовникам від Юр’ївського 

району. 

На сьогодні готовимо для відправки 10 комплектів спальних мішків та 

продуктову допомогу від Чернявщинської та Чорноглазівської територіальної 

громади!  

                                                            Координаційний штаб району 

 
Робота депутатського корпусу 

 
УКЛІН  ЗЕМНИЙ  ПРАЦІВНИКУ  ЗЕМЛІ! 

 
 Звісно депутатом може стати не кожен. 

Обираючись цю посаду, людина повинна свідомо 

налаштовуватися жити не тільки своїм життям, 

своїми турботами, а й жити проблемами своєї 

громади. Всі наші депутати: і місцеві, і районні, і 

обласні переймаються проблемами рідного краю, 

дбають насамперед про людей. Тому й займаються 

депутатською діяльністю вже не одне скликання. За 

цей час завдяки наполегливій праці та нескінченому 

ентузіазму, вони здобули повагу і довіру жителів 

Чаплинської сільської ради. 

 Є серед них люди,  що мають багаторічний 

досвід роботи на депутатській ниві і в кожну зроблену справу вкладають частку 

своєї душі. 



В нашому рідному селі є особлива людина – це директор фермерського 

господарства «МЮД» Гудожник Леонід Васильович. Господарство, яке він 

очолює вже 26 років одне з передових в районі. Економічний показник зростає з 

кожним роком, рівень життя його працівників покращується.  

    Леонід Васильович високо цінує повагу та довіру земляків, які знаючи про 

рішучий та вольовий характер і водночас чуйність та небайдужість до чужих 

проблем, вп’яте обрали його депутатом обласної ради. 

    Найголовніша  турбота  в Леоніда Васильовича  - село, котре стало йому 

близьким і рідним, і  люди, яких він об’єднав в одну велику громаду. І сьогодні 

директор ФГ «МЮД» вважає, що найперше, про що треба дбати  - це, щоб 

запрацювала економіка. Маючи належну економічну базу, можна  вирішувати 

всі проблеми: соціальні, духовні, моральні. Чаплинка  має абсолютно все для 

цього. За час  головування Леоніда Васильовича Гудожника, всі вулиці отримали 

тверде покриття. Почавши газифікацію п’яти квартир у 1995 році, ФГ «МЮД» за 

10 років власними силами подало блакитне паливо в кожен будинок села 

Чаплинка та села Новостроївка. 

З року в рік вирощують в «МЮДі» високі врожаї зернових і технічних 

культур, розвивають тваринництво, птахівництво.  В  90-х роках була створена 

своя переробна галузь: олійниця, млин, хлібопекарня, кондитерський цех. Вся 

вироблена продукція самостійно 

реалізується. Для трудівників 

фермерського господарства «МЮД» 

наче й зовсім не існує проблем. Може 

воно лише так здається, бо людині 

завжди хочеться чогось кращого. Та хіба 

це мало, коли в тебе на порозі 

самостійного життя є господарське 

подвір’я з білостінним котеджем? Цілі 

вулиці набудували, а назви  які: Чарівна, 

Вишнева, Каштанова, Грушева! Назва 

назвою, але все те насправді є у 

Чаплинці, яку впорядковує та пестить 

директор «МЮДу», депутат обласної ради Леонід Гудожник.  

В 2001 році посаджено 91 гектар  саджанців фруктових дерев. В 

господарстві роботу має кожен, хто хоче працювати. Чого ще людині не 

вистачає для щастя? Є прекрасний дім, робота, стабільні заробітки, доглянуті 

діти, бо Леонід Васильович дбає про дитсадок, і про школу, підтримує 

обдарованих дітей. 

      Постійно відкриті двері робочого кабінету Леоніда Васильовича: молодь іде 

за порадою та мудрим словом, люди похилого віку – за допомогою, а то й просто 

розповісти про своє життя-буття. Незважаючи на напружений ритм роботи, для 

кожного у директора ФГ «МЮД» знайдеться добре слово і час на вирішення 

болючих питань.  



Леонід Васильович, маючи великий життєвий досвід, не соромиться 

спитати пораду у старожилів, дослухатися до їх думки. Так у вирішенні 

соціальних питань, проблем своїх земляків проходить його життя. Та не втрачає 

Леонід Васильович молодечий запал і невичерпну енергію, кожен день 

завойовує довіру колег, усіх, з ким повсякчас зводить доля. Якщо Юр’ївщина 

зараз поправу пишається гідними позиціями в обласному рейтингу з сільського 

господарства, то, безумовно, в цьому його чільний внесок,  як багаторічного 

керівника фермерського господарства «МЮД». Це не що інше, як плідний 

ужинок з його організаторського таланту, компетентності, самовідданого 

служіння справі. 

Щоб хліб, як сонце сяяв на столі 

У кожній хаті, домі та садибі 

Уклін земний працівнику землі! 

 Великому господарю спасибі! 

 
      Образцова Л.В., голова Чаплинської сільської ради 

 
Новини з сільських рад 

 
ЧАПЛИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 
Життя   можна  прожити  по – 

різному.   Кожна   людина  

вибирає  свій  шлях,  на  якому   

долає  труднощі,  живе  і  радіє,  

і  сумує   на  свій  лад,  вибирає  

свою  долю,  визначає   для   себе   

принципи   в  житті,  залишаючи  

за  собою   відчутний   слід  у   

вигляді  добрих   справ.  Живе   і  

працює   сільським   головою  в  

с.Чаплинка  прекрасна   жінка  -  

Образцова  Людмила  

Вікторівна. 

      Закінчивши    Дніпропетровський   будівельний    технікум,     Людмилі    

Вікторівні    не   судилось   жити   і   працювати   у  місті.  В   1995  році  

повернулась  в  рідне  село.  Спочатку  працювала    в  Чаплинській    сільській   

раді    касиром,   а  з   1999   року  - секретарем.      

              Іспит    на  кредит   довіри,   порядність і  людяність   витримала   під   

час   виборів   31   жовтня  2010  року,  висунувши    свою  кандидатуру  на  

посаду   сільського   голови.   

             Людмила  Вікторівна    прийшла  не  за  пільгами,  статусом   державного   

службовця   чи  задоволення   власних  амбіцій,  а  для   того,    щоб  виправдати   



довіру  тих, хто її обрав. Обсяг   роботи,   який  доводиться  їй   виконувати -  

колосальний,  але  своїм   ставлення   до   виконання   професійних   обов’язків     

Людмила  Вікторівна    підтверджує    вірність   присязі  посадової   особи    

місцевого    самоврядування.                                               

            Людмила   Вікторівна      всебічно   обізнана,  глибоко  вивчає   

різноманітні   сфери   життєдіяльності   села. Вона   забезпечує   розвиток   

територіальної   громади   в   умовах   недосконалого   вітчизняного   

законодавства   та  не самодостатності    Чаплинської    сільської   ради,  бо  має   

творчий  підхід    до   справи,  велике   прагнення   приносити   користь  людям.  

Розуміє,  що   від   власної  ініціативи   залежить  стан   довіреної   території. 

Вона   не   вважає   за  сором   учитися,   спитати,  якщо  не   знає,  як  вирішити   

те  чи   інше  питання. А  ще  вона  просто  гарна  жінка  з  весняною  душею  і  

неперевершена   оптимістка.  

           Основні   пріоритетні   напрямки   для  Людмили   Вікторівни:  працювати   

заради   людей; створювати  умови   для  успішного  розвитку    сіл,   

розташованих  на   землях    Чаплинської   сільської  ради.                         

          Сільська   рада    для  неї    друга   домівка.   Завжди  прагне  її   

вдосконалити,   зробити сучасним.   Колектив   Людмили  Вікторівни   

професійний,   творчий,   щирий.   Турбота  про  кожну  людину,  про розвиток    

творчих   здібностей,  задоволення   професійних  умінь   та  навичок -  ось  

невеликий   перелік   завдань,   які   ставить   перед  собою  сільська   рада.  

Жодна   проблема   будь – якого   закладу,  установи  чи  трудового   колективу   

не   залишається   поза   її  увагою.    

           Людмила   Вікторівна   та  її   колектив   всю   свою   організаційну   

роботу   спрямовують   на  те,  щоб  життя   у  селі   було   повноцінним,   

цікавим,  щоб   люди   жили    

краще,  щоб  утверджувалася   

наша   держава. 

       Чаплинська   сільська  рада   

розташована   на   півночі           

Юр’ївського   району,  

віддалена   на  25  кілометрів  

від  районного  центру.                          

             На  території  сільської  

ради   знаходиться  два   

населених   пункти:     

Чаплинка та   Новостроївка.  

Населення    складає  900  чоловік.  Жителі    мешкають    у                                        

332   домогосподарствах.             

           Хто  б  не   відвідав  Чаплинку,  всі   завжди   відзначають особливу  

доглянутість,  чистоту,  красу  села.  Разом  з  Людмилою   Вікторівною  це  

заслуга  депутатського  активу, який   згуртувавшись,  став  колективною  силою,  

на  яку    зважають  в  територіальній  громаді,  і  поза  нею.                                                                                                                 

Питання  соціального  розвитку  населених  пунктів,  благоустрою,  утримання  



соціальної   інфраструктури   постійно   розглядаються  на  сесіях  сільської  

ради,   засіданнях   виконкому,  зборах  територіальних  громад,  за участю  

керівників   підприємств,  установ   і   організацій,  депутатів  сільської   ради.  

Дуже  серйозно  у  Чаплинській   сільській  раді   підходять   до   роботи  з  

населенням. Головне -  залучити   всіх  

жителів   до  активної   співпраці    чи  

це   суботник,  конкурс,  чи   свято  

села.  Наприклад,   торік  у   Чаплинці   

проводилося   свято,   присвячене    

80- річчю   села,   про,   яке   тепер   

згадують   жителі.                   

             Крім   свят,   життя  чаплинців   

насичене  й   повсякденними    

турботами,  побутовими   справами,   

економічними   негараздами. 

             Особливу   увагу  

Чаплинський   сільський    голова    

звертає   на  розвиток   соціальної  сфери. Для   задоволення    освітніх   послуг   

діє   два   заклади:    дошкільний – це  дитячий  садок « ТОПОЛЬОК»,   який  

відвідує   45   малюків   та  Чаплинська  ЗСШ,   де  навчається   143  учня. Із  

закладів    охорони    здоров’я    діє  Новостроївський   ФАП   та   Чаплинська  

амбулаторія   загальної    практики  сімейної медицини з  гінекологічним,  

терапевтичним, стоматологічним,   дитячим   та  фізкабінетами.  

             Центром   культурного    життя   на   селі  є   будинок  культури,   

розрахований   на  300  глядацьких  

місць,   сільська   бібліотека. Також   

на  території    сільської  ради   

розташовані  такі  об’єкти:    тенісний    

корт,  дитячий   майданчик,  

водограй,  готель,  перукарня,  

ярмарок,   пекарня,   млин,  

крупорушка,   олійниця,   чотири   

магазини.  Села  повністю   

газифіковані,   дороги  з  твердим  

покриттям. 

     На  селі   належну   увагу   

приділяють    духовному   розвитку   населення,  бо  розуміють,  що  без  

відродження   духовності    і  в  економіці   досягти   успіхів  буде  важче. 

Найбільшою   окрасою  села   є  ХРАМ  ВАСИЛЯ   СПОВІДНИКА  -    це   

справжня   святиня   чаплинців.   В  Храм   люди  приходять  за  порадою,   за   

вірою  в   краще.  За  біблійними   заповідями   життя   збагачує   людину   

духовно,  суспільство   рятує   від  негативів. Адже    де   живуть  з  вірою  в   

серці,   немає    місця    жорстокості   і   бездуховності.    



       Зберігаючи   досвід   минулого  Чаплинської    сільської    ради                          

Людмила    Вікторівна   впевненим   

кроком    йде  вперед   з   усією  

мірою   відповідальності    

турбуючись   про   завтрашній   

день   села. Бере    участь   у   

Проектах  Євросоюзу,   органів   

місцевого   самоврядування   та   

втілює   їх у життя.    За   час    

перебування    Людмили    

Вікторівни   на   посаді  сільського    

голови     відбулося   багато   

позитивних   змін.  Так,   в   2010  

році    сільська   рада    зважилася   прийняти   участь     у  Конкурсі   Проектів  

«Місцевий  розвиток,  орієнтований   на  громаду».  І   перемогла! Завдяки  

реалізації  проекту   було   проведено    реконструкцію     дитячого   садка  

«ТОПОЛЬОК»,   а   саме:   замінено   вікна,  двері,  систему   опалення,    

провели  реконструкцію   східців. Загальна     суму    проекту  - 184148.8грн., в 

тому числі  кошти  Чаплинської   сільської  ради,  базового   господарства 

«МЮД», громади, ЄС/ПРООН.  10   жовтня   2010  року   оновлений,   ошатний,  

святково  вбраний   дитячий   садок   з  радістю   відчинив   свої  двері   

маленьким   вихованцям,    які  тепер  можуть  відвідувати   дитячий  садок   

цілий  рік.   У  країні    дитинства   стало   тепло,   затишно   і  комфортно   і   не  

тільки   від   проведених   робіт,   але  й   від  чуйності,   людяності,   

доброчинності. 

   Окрасою   села  Чаплинка  -  є  

школа. Вчителі  і   учні  якої   є  

першими  і  надійними    

помічниками.  Людмила    

Вікторівна   є  частим    гостем   

на  шкільних   заходах.  Вчителі      

творчо,  інтегровано    працюють   

над     вихованням   і   навчанням   

дітей.   Про  це  свідчить  і  

велика   кількість   учнів,   які   

зараз   здобувають   вищу    

освіту. Людмила   Вікторівна    

переконана,  що  майбутнє  української    нації   в   надійних   руках.                                

                Людмила    Вікторівна    дбає    про   збагачення    культурної     

спадщини    своїх    однодумців.   В   центрі   села   Чаплинка   стоїть   велетень – 

красень    сільський   будинок   культури,   якому   в  2012   році  виповнилось   

20  років. За  всі  роки  у  будівлі  не  проводились   ремонтні  роботи.  Двері,  

вікна,  підлога   були  в  аварійному   стані,  тому   було  прийнято   рішення   

взяти   участь  в  обласному   конкурсі проектів та програм розвитку   місцевого   



самоврядування,  адже   сільській   раді   самотужки   такий  об’єм  робіт  

фінансово   не  осилити.  І   в   2012  році  сільська   рада   перемогла.  В   ході   

капітальних  робіт  було   замінено    вікна,   двері,  підлогу,  провели  

косметичний   ремонт   приміщень.          

         Людмила    Вікторівна    велика   шанувальниця    та  учасниця   щорічного    

районного   фестивалю  «Українські   

вечорниці».  Вона   впевнена,  що  

тільки  ті  громадяни,   які   знають   

свою  історію,  шанують     традиції    

та  звичаї,  є  патріотами  рідного    

краю. 

          У   своїй   діяльності   виконком 

сільської   ради   надає   пріоритетне   

значення  роботі   зі   зростаючим   

поколінням.   Дітей   і   молодь    

залучають    до   занять   у   гуртках   

художньої   самодіяльності,  

спортивних   секціях. 

         Спільною   турботою   сільської   ради,   виконкому  та  керівників   

підприємств   є   соціальний   захист   ветеранів,   самотніх   громадян     

похилого   віку.   На   території   сільської   ради    живе   206  пенсіонерів,   30   

інвалідів   різних   категорій.  Працівники   сільської   ради,   депутати,   рада    

ветеранів    проводять    обстеження    матеріально – побутових   умов  

проживання  незахищених    верств   

населення.  Важливою   формою   

соціального   захисту   населення   є   

субсидія.  У   сільській    раді    

оформляють   субсидії  на   тверде  

паливо,  газ, електроенергію. 

 Крім  цього,   щорічно   

відзначається    День   людей  

похилого  віку.  

         Для   вирішення   соціальних  

проблем   села  необхідні    відповідні    

кошти.  Тому   у   сільській   раді    на   

першому   місці   стоїть   питання   

виконання    дохідної   частини   

сільського   бюджету. Найбільша  питома   вага   дохідної  частини  -  орендна  

плата  за  землю  та  прибутковий    податок  з  громадян.  Бюджет    сільської    



ради    виконано  на   125 %,  що   становить    436871,5  грн..    Це  дає   

можливість   сільській   раді   та  її   виконкому   підтримувати   установи,   які   

обмежено   фінансуються,   забезпечувати   розвиток    медичного  

обслуговування,  послідовно    вирішувати   інші   проблеми   територіальної 

громади.    

        Образцова   Людмила    Вікторівна    у    вирішенні    всіх   питань    працює   

в   тісній   взаємодії    з   керівником   базового    господарства «МЮД»  

Гудожником   Л.В.,  депутатським   корпусом,  з  підприємцями,  керівниками  

установ.  Тільки   в   надійному   партнерстві   і  співробітництві   Людмила   

Вікторівна  вбачає   гарний   результат  роботи.  Вона   переконана,  що    

збагатити   село   сьогодні,   значить   зміцнити   державу   завтра,  а  врешті – 

решт  назавжди.  

 Людмила   Вікторівна   завжди  прагне   до   самовдосконалення,   є  

постійною  учасницею   районних   семінарів,  практикумів   сільських   голів    

району. Не   залишають   цю  чарівну  жінку,   завзятого  сільського   голову  і   

мрії.  В  її  очах   горить   більше   світла,  гармонії   та  простору. Хочеться    

Людмилі   Вікторівні,   щоб   в   селах   залишалася  молодь,   народжувалися   

дітки.  Вирішувалися   найголовніші  проблеми  :    реконструкція    водогону      

в с.Чаплинка,   ремонт   доріг,   будівництво   харчоблоку,   котельні   в  

дитячому   садку,  а  в  школі   реконструкція   котельні  та  системи  опалення.                                           

        Заради   поступу   до  кращого    варто   і   хочеться  жити.    

 
        Колектив Чаплинської сільської ради 

 

            Новини аграріїв 
 

Про хід  збирання пізніх культур та підготовка і посів озимих культур по 

господарствах Юр’ївського району. 

 

В районі продовжується    збирання пізніх зернових і  технічних культур та 

підготовка до посіву озимих культур.  

Станом на 25 вересня 2014 року  в районі скошено і обмолочено проса на 

площі 50 га (100%), намолочено 74 т при урожайності 14,8 ц/га, гречки                     

113 га (100%), намолочено 103 т при урожайності 9,1ц/га, сої на площі                        

20 га (100%), намолочено 18 т при урожайності 9,0 ц/га. 

Соняшника  скошено і обмолочено на площі 20180 га ( 86%),  намолочено                   

37086 га  при урожайності 18,4 ц/га. 

Найкращого показника по урожайності соняшника одержали ТОВ                             

″Орільська″ (Володько О.Г.) – 30,4 ц/га,  ФГ ″Красноармєєць″   (Басовський С.Л) 

– 27,8 ц/га, ФГ ″Тамдем - Агро″ ( Грицишин І.Я.) – 25,0 ц/га., ФГ ″Перлина″                

(Сарнов В.А.) – 25,0 ц/га.. 

Крім того, підлягає до збирання  кукурудза на зерно  на площі 6940 га,  

сорго на зерно - 1125 га, цукровий буряк - 100 га. 



Скошено і обмолочено кукурудзи на зерно 4514 га (65%), намолочено 

14118 т при урожайності 31,3 ц/га. 

Найкращого показника по урожайності кукурудзи на зерно одержали ФГ 

″Красноармєєць″   ( Басовський С.Л) – 72,1 ц/га, ФГ ″МЮД″ ( Гудожник Л.В.) – 

68,4 ц/га., ТОВ ″Орільська″ (Володько О.Г.) – 59,8 ц/га,  ТОВ ″Агро -Світ″                    

( Книш І.П.) – 45 ц/га, ТОВ АПФ ″Прогрес - Агро″ ( Закамська Л.В.) – 41,8ц/га..  

Заплановано посів озимих зернових культур під урожай 2015 року на 

площі 20313 га, в т.ч. озимої пшениці 18366 га,   озимого ячменю 987 га, озимого 

жита 103 га, озимого ріпаку 857 га. 

Потреба насіння озимих зернових культур по сільгосппідприємствах 

району складає 3512 т, заготовлено 4239 т (121%), здано на перевірку в 

насіннєву інспекцію  4239 т  від потреби, що становить 121% від потреби. 

Потреба мінеральних добрив під посів озимих культур 1940 т, закуплено 

2503 т (129%). 

Станом на 25 вересня 2014 року посіяно  озимої пшениці на площі 13384 га 

(73%), озимого жита 100 га (97%), озимого ячменю 60 га (6%). 

Завершили посів озимих культур ФГ ″Красноармєєць″   ( Басовський С.Л),  

ФГ ″МЮД″ ( Гудожник Л.,) ФГ ″Наталка″ (Дерюга М.В.), ФГ ″Зоря″                            

( Зоренко В.Г).                    
      Левківська Ю.В.,  начальник відділу розвитку галузей 

      рослинництва та тваринництва управління 

      агропромислового розвитку райдержадміністрації 

                                                

Спортивне життя району 
 

СВЯТО ЗДОРОВ’Я, КРАСИ І МОЛОДОСТІ 

Щороку, 13 вересня в Україні святкують День фізичної культури та спорту.  

 Це свято здоров’я, краси і молодості. І  на Юр’ївщині це свято пройшло на 

високому рівні. 

     Під звуки фанфар  вишикувалися команди сільських рад для здачі рапортів 

про готовність до спортивних перемог на честь 71-ї річниці визволення 



Юр’ївської землі від німецько-фашистських загарбників головному судді змагань                   

Ананченку О.Б. 

     Зі словами привітання до учасників змагань звернувся голова районної ради 

Буряк О.М., який нагородив грамотами районної державної адміністрації та 

районної ради людей, які стояли у витоків розвитку фізичної культури і спорту в 

Юр’ївському районі, хто протягом багатьох років прославляв і до сьогодні 

прославляє район спортивними досягненнями – Сукоркін А.К., Закалюжний М.І., 

Максимов А.Г.,  Ананченко Б.І., Бубир Г.І., Антонов Г.Х.   

     Учасники змагань проявили свою спритність у наступних видах змагань- 

футбол, волейбол, естафета, перетягування канату, шахи, а закінчувалося свято 

велопробігом.  

     За підсумками змагань переможцями стала команда Чернявщинської сільської 

ради. Друге місце посіла команда села Шандрівка, на третьому — команда  

Юр’ївського ПТУ № 81. 

     Директор товариства ―Агросфера‖ Буряк І.О. нагородив призерів грошовими 

преміями з побажаннями ще більш вдалих стартів і переможних фінішів. 

 

 

Освітянські новини 
 

 НОВЕ  ЖИТТЯ  СТАРОЇ  ШКОЛИ 

У мальовничому куточку Юр'ївщини розкинулось дивовижне село 

Вербуватівка. Село зовсім невеличке та в ньому живуть люди з добрими 

серцями, які вміють берегти та примножувати ті надбання, що дісталися їм у 

спадок.  

В центрі села стоїть невеличка школа. Історія її заснування давно уже 

перетнула сторічну дату, а школа тільки молодіє та молодіє. Тому й колектив, 

який в ній працює також молодий, хоча деякі з вчителів мають за плечима 

сорокарічний педагогічний стаж.  



У 2008  році з ініціативи дирекції школи та Юр'ївської 

райдержадміністрації, за підтримки батьківського комітету, сільської громади, 

батьків та спонсорів, приміщення старої школи було реконструйоване під 

сучасний навчальний заклад. Школа набула нового статусу і називалася 

"Вербуватівська неповна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів".    

Недалеко від школи знаходиться  дитячий садок "Калинка", на базі якого 

діють три групи. Всього в дошкільному закладі виховується близько п'ятдесяти 

дітей. Школа давно уже співпрацює з садочком. Школярі та вихованці дитсадка 

разом проводять різноманітні заходи, вітають один одного з святами. Вихователі 

та вчителі діляться здобутим досвідом.  

На прохання сільської громади, 

враховуючи вимоги сучасного 

реформування освіти, було вирішено 

відкрити Вербуватівський навчально-

виховний комплекс, який буде 

створено на базі дитячого садка 

"Калинка" та Вербуватівської неповної 

середньої загальноосвітньої школи. 

Відкриття навчально-виховного 

комплексу  - це вимога часу, яка дасть 

можливість зберегти  школу, 

забезпечити охоплення освітою дітей 

дошкільного віку. Всі стануть однією родиною, діти дошкільної групи зможуть 

спілкуватися з учнями, більше знати про школу, старші учні будуть для них 

прикладом у добрих справах. Разом вони будуть однією багатоголосою сім'єю.   

Вранці, 19 вересня біля святково прибраної школи зібралась чи не вся 

сільська громада. В руках учасників — квіти та синьо-жовті прапорці. День 

видався напрочуд  сонячним і не по 

осінньому теплим. Настрій людей був 

піднесений – адже село відзначало 

подвійне свято – 106-ту річницю 

школи та відкриття нового навчально-

виховного комплексу. Прикрасою 

свята стали виступи вихованців 

дитячого садочка, чарівний спів 

дитячого колективу "Дитинство", 

яким керує Вікторія Яківна Ситник та 

шкільного танцювального колективу, 

під керівництвом Зої Яківни 

Жданової.  Крива Аліна, вихованка музичної школи, переможниця районних, 

обласних та всеукраїнського конкурсів зачарувала гостей власноруч створеним 

фортепіанним твором. 

На врочистості приїхало й гостей багато. Про минуле й теперішнє села 

говорили голова Юр'ївської райдержадміністрації Тамара Петрівна Біловол, 



голова Юр'ївської районної ради Олександр Миколайович Буряк, сільський 

голова Надія Вікторівна Офіцерова, заступник керівника фермерського 

господарства "Зоря" Тетяна Іванівна Мінігулова.  Голова Юр'ївської 

райдержадміністрації Тамара Петрівна, зокрема, сказала:  "Нинішня подія це – 

спільна заслуга районної ради, районної державної адміністрації, відділу освіти 

райдержадміністрації, сільської ради, місцевих підприємців, а особливо – 

працівників школи та батьків. Владі не байдуже, у яких умовах зростатимуть і 

виховуватимуться наші діти, - підкреслила керівник. – Тож ми акумулюємо 

кошти, спільно із громадами та батьками робимо все, щоб маленькі громадяни 

мали відмінні умови та приходили до школи підготовленими.  У  школі  діти  

ваші  будуть навчатись  всьому доброму і святому…" 

І доказ цьому – активна співпраця вчителів, батьків у вихованні та 

навчанні юного покоління; це і призові місця тутешніх учнів на предметних 

районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, музичних фестивалях. 

  Привітати й підтримати вчителів також прийшли й вчителі-пенсіонери.  

Вони висловили слова подяки за збереження та примноження розпочатих ними 

добрих справ. Побажали успіхів педагогічному колективу школи, громаді села у 

вихованні та навчанні юного покоління.  

             І ось настала урочиста хвилина - відкриття Вербуватівського навчально-

виховного комплексу. Право перерізати стрічку було надано вчителю-

пенсіонеру, продовжувачу  педагогічної династії в своїй родині Галині 

Григорівні Стеценко та її онукові, вихованцю дитячого садочка. Вони урочисто 

перерізали стрічку, після чого усі присутні мали нагоду оглянути  приміщення 

школи та дитячого садка,  поспілкувалися з працівниками і вихованцями 

навчально-виховного комплексу та батьками. 

              На згадку про цей день районна влада залишила дітям подарунки, 

зокрема,  дитячу літературу та солодощі. 
                                                                           Колектив Вебуватівського НВК 

 
 Культурне життя району 

 
            УКРАЇНА ЄДИНА У СВІТІ 

 За ініціативи голови Юр’ївської районної ради Буряка Олександра 

Миколайовича 12 вересня 2014 року в  Юр’ївському районному будинку 

культури селища Юр’ївка проходив районний конкурс патріотичної пісні 

«Україна – єдина у світі» з метою підтримання патріотичного духу серед 

населення Юр’ївського району, любові до своєї Батьківщини та національної 

гордості, а також з метою популяризації творів про Україну. 

В конкурсі прийняли участь виконавці, які змагались з вокального 

мистецтва у трьох вікових категоріях. У першій віковій  категорії перше місце 

зайняла Кімачук Вікторія – Жемчужненський сільський клуб, друге місце – 



Крива Аліна Юр’ївська районна дитяча музична школа Вербуватівська філія, 

третє місце – Міщенко Анастасія – Юр’ївська районна дитяча музична школа  

Юр’ївська філія.  

У другій віковій категорії перше 

місце – Юшко Інна- Вербуватівський 

сільський будинок культури, друге 

місце -Чепурна Ольга – Юр’ївський 

районний будинок культури, третє 

місце – Батраченко Юлія – 

Водянський сільський клуб. 

У третій віковій категорії – 

перше місце Бойко Тетяна – 

Юр’ївський районний будинок 

культури, друге місце – Руденко 

Тетяна – Водянський сільський клуб, 

третє місце – Ведмедєва Інна – Новов’язівський сільський будинок культури. 

Переможці конкурсу отримали подарунки за участь. Спонсором виступив 

керівник товариства «Агросфера» Буряк Іван Олександрович. 

   
Бойко Т.С., директор Юр’ївського РБК 

 

«ПЕТРИКІВСЬКИЙ ДИВОЦВІТ - 2014» 

13 вересня, в Дніпропетровську в День міста у парку Шевченка відбувся 

етнофестиваль-ярмарок 

«Петриківський дивоцвіт». Захід, який 

проходить дев'ятий рік поспіль, цього 

разу не просто фестиваль, а благодійна 

акція під гаслом - «Майстри 

Дніпропетровщини - за мир!». 

Артисти, хореографи, майстри 

народної творчості присвятили свої 

роботи та виступи збору коштів для 

лікування поранених у зоні АТО. 

Зібрані гроші   передані 

Дніпропетровській обласній клінічній 

лікарні імені Мечникова, у якій сконцентрована найбільша кількість тяжко 

поранених.  

Головна ідея фестивалю - об'єднання та підтримка один одного обов'язково 

допоможе зміцненню миру і єдності нашої країни. 

У благодійній акції взяли участь  представники Юр’ївського району. 

Делегацію району очолювали голова Юр’ївської районної ради Буряк О.М. та 

голова Юр’ївської райдержадміністрації Біловол Т.П..  



На виставці-ярмарку були 

представлені і роботи майстрів 

Юр’ївщни: рушники Булан 

Марії Іванівни та Лавринюк 

Марії Миколаївни 

приваблювали своїм 

різнобарв’ям; ляльки – обереги 

сестер Авдюшкіної Олени 

Василівни та Скирської 

Валентини Василівни 

викликали жвавий інтерес у 

гостей фестивалю, всі хотіли 

придбати домовика або інший 

оберег для дому; топіарії 

виготовлені Чепурною Ольгою Костянтинівною та Загорулько Мариною 

Олегівною були наглядним прикладом поєднання народно прикладного 

мистецтва з сучасними тенденціями. Наші майстри не лише демонстрували свої 

вироби, а й провели ряд майстер класів. Вихователь  Новогригорівського ДНЗ 

«Оленка» Сердюк Тетяна Вікторівна   дала майстер-клас з виготовлення ляльки-

попік а директор КЗ «Юр’ївська РЦБС» Лобунько Світлана Василівна всім 

охочим розповіла, як виготовити 

ляльку -мотанку.  

Цього дня на окремій алеї 

проходив благодійний ярмарок 

«Містечко  майстрів», де кожен 

небайдужий міг придбати 

вироби майстрів за символічну 

плату, отримані кошти передали 

на лікування поранених. Вироби 

майстрів нашого району 

презентувала Шарова Тетяна 

Миколаївна директор  

ЦТТНТУМ. 

В рамках програми фестивалю відбувся благодійний марафон «Дивоцвіт 

талантів» від Юр’ївщини. В  ньому взяли участь Бойко Тетяна Сергіївна та 

Батраченко Наталя Петрівна. У  їх виконанні звучали українські пісні.  

Гості фестивалю отримали можливість не лише ознайомитися з талантами 

Юр’ївщини, але і поспілкуватися з тими хто зберігає народні традиції. 

Касянчук О.М., завідуюча відділом обслуговування Юр’ївської ЦРБ 

Персона місяця 
 

 



ПРАЦЕЛЮБНА ТА НАПОЛЕГЛИВА, ВОНА ДОБРЕ ЗНАЄ, 

ЩО ПОТРІБНО  ДЛЯ  ЩАСТЯ 

 
 Працьовитість, наполегливість, відданість своїй роботі та професіоналізм –  

це далеко не всі якості, притаманні чудовій жінці, фахівцю своєї справи, - Марії 

Миколаївни Сачко. 

 Свою трудову діяльність ця чудова 

жінка розпочала в 1978 році на посаді 

простого бібліотекаря в Павлоградській 

центральній районній бібліотеці, нині це 

Юр’ївська ЦРБ. Запорукою  її успіху та 

професійних досягнень, є стабільність та 

впевненість у власних силах.  

 Саме працьовитість і наполегливість 

допомогли їй пройти шлях від простого 

бібліотекаря до директора Павлоградської  

районної централізованої бібліотечної 

системи. Марія Миколаївна заочно 

закінчила Харківський державний інститут культури.   В 1991 році, на зорі 

відродження нашого району запропонували очолити районний архів. На протязі 

тривалого часу вона тримає руку на пульсі сьогодення та невтомно працює 

завідуючою архівним відділом Юр’ївської райдержадміністрації. 

 Природна енергійність, комунікабельність та добродушність зробили її, не 

тільки колегою, але й чудовим другом, до котрого можна звернутися не тільки з 

робочими питаннями, але й за життєвою порадою. 

 Крім успіху в роботі, Марія Миколаївна, як справжня та мудра українська 

жінка, зуміла створити міцну щасливу сім’ю. Вона – кохана дружина, любляча 

мати двох дітей - доньки  Юлії та сина Юрія, турботлива бабуся для своїх 

онуків.   

 30 вересня  Марія Миколаївна святкує свій день народження.  

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, 

Щоб радісний настрій у серці не згас, 

Все світле і гарне, що треба людині, 

Нехай неодмінно приходить до Вас! 

Хай щастя приходить і ллється рікою, 

Хай горе обходить завжди стороною, 

Хай доля дарує Вам довгі літа, 

А в серці завжди хай живе доброта! 

 
Касянчук О.М., завідуюча відділом обслуговування  

Юр’ївської ЦРБ 

 
 



Запитуєте? Відповідаємо! 
 

Пенсіонування осіб, які прибули на тимчасове проживання до Юр’ївського 

району  з Донецької та Луганської областей, 

території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя 

 

 З метою забезпечення виплати пенсій особам, які тимчасово переїхали з 

Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим до  

Дніпропетровської області діє спрощений порядок виплати пенсій.  

 Зазначеним особам, які  прибули на тимчасове проживання до                                   

Юр’ївського району Дніпропетровської області необхідно звернутися до  

управління Пенсійного фонду України в Юр’ївському районі   із заявою про 

запит пенсійної справи та взяття на облік, при цьому довідку про підтвердження 

фактичного місця проживання надавати не обов'язково. 

 Пенсіонеру необхідно особисто з’явиться до управління. При собі мати 

паспорт і копію 1,2,5,6,та сторінки з пропискою, ідентифікаційний номер та його 

копію, пенсійне посвідчення.  

          Після отримання заяви управлінням Пенсійного фонду невідкладно 

оформляється запит електронної та паперової пенсійної справи. 

 Взяття на облік та виплата пенсій за фактичним місцем проживання на 

території Юр’ївського району  провадиться за матеріалами електронної 

пенсійної справи  

 Також, особи, які тимчасово переїхали з Донецької та Луганської областей 

та Автономної Республіки Крим  у разі досягнення пенсійного віку можуть 

звернутися із заявою за призначенням пенсії до управління  Пенсійного фонду 

України за місцем тимчасового перебування (проживання).   

 При такому зверненні органами Пенсійного фонду області буде надана 

всебічна допомога заявникам у витребуванні документів, необхідних  для 

призначення пенсії. 

         Так, станом на 19.09.2014 року до управління Пенсійного фонду України в 

Юр’ївському районі із заявою про запит пенсійної справи та взяття на облік 

звернулось 68 пенсіонерів, 4 з них виявили бажання повернутись на постійне 

місце проживання до Донецької області. Із загальної чисельності осіб 57 

включено у відомості на виплату пенсій та профінансовані в сумі 152,3 тис.грн. з 

врахуванням невиплат за попередні місяці, які були нараховані управліннями 

Пенсійного фонду в Донецькій та Луганській областях, по 11 пенсіонерам 

очікується надходження електронної пенсійної справи.   

         В разі виникнення будь-яких запитань з питань пенсіонування в управлінні 

працює «гаряча лінія», де можливо отримати кваліфіковану відповідь, 

зателефонувавши за номером 5-11-32. 

 
Н.В.Сибіль, начальник управління Пенсійного  

фонду у Юр’ївському районі  



За проектами розмежування виникає право комунальної власності,  

яке реєструється Укрдержреєстром 
 

Пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної 

та комунальної власності» встановлено, що рішення про затвердження проектів 

розмежування земель державної та комунальної власності, затверджені до набрання 

чинності цим Законом, разом з витягами із таких проектів із зазначенням 

кадастрових номерів земельних ділянок, які відносяться цими проектами до 

державної чи комунальної власності, є підставою для здійснення державної 

реєстрації земельних ділянок та державної реєстрації права власності держави, 

територіальної громади на земельні ділянки. 

При цьому звертається увага на те, що територіальні органи земельних 

ресурсів реєструють тільки земельні ділянки в Державному земельному кадастрі, а 

не права на них. Право комунальної власності реєструється Державною 

реєстраційною службою після того, як буде зареєстрована земельна ділянка. 

Таким чином, спочатку на підставі розробленого та затвердженого проекту 

землеустрою по розмежуванню земель державної та комунальної власності за 

межами населеного пункту в Державному земельному кадастрі реєструється 

земельна ділянка (земельні ділянки), на підтвердження чого органами земельних 

ресурсів видається витяг (витяги). При цьому реєстрація земельної ділянки у 

Державному земельному кадастрі проводиться безкоштовно. Потім заявник має 

звернутися до територіального органу реєстраційної служби в районі,  надати їм акт 

приймання-передачі земельних ділянок з державної в комунальну власність (ст.117 

Земельного кодексу України) та витяг з Державного земельного кадастру про 

реєстрацію в ньому земельних ділянок. Реєстрація права комунальної власності в 

Державному реєстрі прав проводиться за заявою заявника безкоштовно (ст.4 Закону 

України «Про державну реєстрацію  прав на нерухоме та їх обтяжень»). На 

підтвердження реєстрації права комунальної власності в Державному реєстрі прав 

реєстраційною службою заявнику видається витяг з Державного реєстру прав. 

Після того, як буде зареєстроване право комунальної власності в Державному 

реєстрі прав, заявник має право розпоряджатися цими земельними ділянками. 

  
      Чорна І.Т., начальник відділу Держземагентства

       в Юр’ївському районі 

 

         Надруковано інформаційний бюлетень 

        в Юр’ївській районній раді 

        Наша адреса: 

        смт. Юр’ївка,  вул.Леніна,67 

        Набір, верстка– Потєєва І.Г., Касянчук О.М. 

        Наклад 100 прим. 

 

 


