
 

 
 

 

                     Інформаційний бюлетень 

   №4                                            29.08.2014р. 
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… 
Дорогі співвітчизники! 

Поява на політичній карті світу нової незалежної держави – України – була 

обумовлена багатьма факторами.  

Проголосувавши за незалежність, ми обрали вищий рівень суспільного 

розвитку: у політичній сфері – від тоталітаризму до демократії; в економічній – 

від командної до ринкової економіки; у соціальній – від людини-гвинтика у 

величезній машині до активного творця власної долі; в гуманітарній – від 

класових до загальнолюдських цінностей; в міжнародній – від об’єкта до суб’єкта 

геополітики.  

Ми голосували за те, щоб перейти від стану “осколка імперії” до власної 

державності, від формальної незалежності до реального суверенітету.  

Наш шлях до незалежності був безкровним в силу менталітету українців. 

Ми не войовничий народ. За 23 роки своєї незалежності наша країна не брала 

участі в жодному збройному конфлікті. А тепер, коли населення України 

психологічно розірване між абсолютно суперечливими потоками інформації, 

наша мета здається ще більш далекою, ніж на початку шляху до незалежності.  

Але всі ми повинні розуміти, що сьогоднішня ситуація в країні пов’язана не 

тільки з внутрішньополітичними процесами в самій Україні, а й з глобальними 

світовими тенденціями.  

Народ України зіграв головну, визначальну роль у боротьбі за незалежність, 

проголошення якої – це свідомий вибір народу, який хоче бути повноправним 

господарем у власному домі.  

Незалежність – це свобода і відповідальність, вона вимагає від кожного з 

нас особистої відповідальності за себе, за цілісність своєї землі, благородства, 

самодисципліни.  

Тривожні події в Україні викликали серйозні зміни в державному і 

політичному житті держави.  

Нинішня ситуація зумовила необхідність застосування рішучих заходів для 

захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності країни.  

Тисячі добровольців зі зброєю в руках вийшли на захист нашої рідної землі. 

Багатьох, на жаль, з нами вже немає.  



Від імені жителів Дніпропетровської області хочу низько вклонитися 

героям, які віддали свої полум'яні серця за свободу, мир і спокій нашої 

Батьківщини.  

Щиро хочу подякувати всім, хто надає допомогу і підтримку нашим 

добровольцям, їх сім’ям і сім’ям загиблих.  

Як голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, я 

усвідомлюю свою відповідальність і дякую всім за надану довіру. Упевнений в 

розумінні й підтримці жителів Дніпропетровщини.  

Тільки рух вперед, наша єдність, опора на інтелект і сили нації, величезний 

потенціал нашого народу зможуть подолати будь-які труднощі. Тільки віра в 

майбутнє і розуміння справжнього, здоровий глузд, самовіддача можуть вивести 

нашу країну на шлях історичного прогресу.  

Зі святом вас, дорогі земляки! Бажаю вам і вашим родинам миру і щастя! 

Нехай невичерпним буде джерело віри, надії й любові до України, нехай у ваших 

душах завжди панує натхнення і впевненість у своїх силах. І нехай саме Україна 

буде тією країною, в якій ви завжди мріяли жити! Слава Україні!  
З повагою  

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації  

Ігор Коломойський 
  

За європейською традицією  

чиновник має звітувати про свою діяльність 
 

31 липня виповнилося 100 днів 

під керівництвом голови Юр’ївської 

райдержадміністрації  Біловол 

Тамари Петрівни.   

 Перші дні роботи голови 

Юр’ївської райдержадміністрації 

були ускладнені напруженою 

військово-політичною ситуацією на 

півдні та сході держави. Відповідно, 

потрібно було займатись питаннями 

допомоги Збройним Силам України 

та охорони нашого району. Було створено оперативний штаб Юр’ївського 

району, який забезпечує координацію зусиль силових структур   для охорони 

стратегічних об’єктів на території району. Створено блок-пост  на напрямку 

Лозова-Павлоград  і там чергують працівники районного відділу міліції, ДАЇ. 

На території району відслідковується рух підозрілих осіб, хто приїжджає, аналіз 

ведеться. Роботу постійно ведуть відповідні служби стосовно даних питань.  

Розпорядженням голови райдержадміністрації створено   координаційний 

центр з надання всебічної підтримки у забезпеченні життєдіяльності сімей з 

території Автономної Республіки Крим та  м. Севастополя, південних та східних 

областей України,  які прибули на тимчасове проживання у Юр'ївський  район.  



Українську армію власним коштом підтримали юр’ївські посадовці, працівники 

освіти, культури, медицини тощо. Усі кошти від їх продажу спрямовуються на 

лікування, продукти харчування, придбано один бронежилет. Згодом до цієї акції 

приєднались  фермерські господарства, створивши свій організаційний комітет, 

придбали та передали 39-му територіальному батальйону 20 бронежилетів 5 

класу на суму 64 тис. грн. 

Для патріотичного виховання молоді та підняття морального духу, в усіх 

навчальних закладах проведено конкурс патріотичної пісні «Я славлю свою рідну 

Україну», єдині уроки «Я вклонюся священній землі, тій землі, що для мене, як 

мати», «Пам’ятай минуле, заради майбутнього», «Людська шана та вдячність 

героям – ліквідаторам». У літніх оздоровчих таборах протягом червня 

проводилися заходи військово-патріотичного спрямування. В травні місяці 

проведено районний етап військово – патріотичної спортивної гри «Сокіл 

(Джура)». 

З метою оптимізації органів влади, скорочення видатків на утримання 

чиновницького апарату, нова районна виконавча влада провела скорочення 

штатної чисельності працівників. Так,  в райдержадміністрації скорочено одну 

посаду заступника голови, відбулася реорганізація структури 

райдержадміністрації, при цьому штатна чисельність працівників зменшилась на 

8 штатних одиниць. Також відбулися зміни та з’явились нові структурні 

підрозділи, а саме: відділ персоналу, по роботі зі зверненнями громадян та 

забезпечення доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації; 

відділ організаційної роботи та з питань інформаційної діяльності та комунікації 

з громадськістю апарату райдержадміністрації. Було ліквідовано один 

структурний підрозділ, а саме: сектор інфраструктури райдержадміністрації. 

 Таким чином, керівництво Юр’ївської райдержадміністрації зекономило на 

зарплаті чиновникам, не зменшивши своїх виконавчих функцій та 

відповідальності. На  277,2 тис. грн. скорочено управлінські витрати та видатки 

на фінансування окремих непершочергових програм і заходів, а кошти було 

перерозподілено на соціальний захист найменш захищених категорій населення. 

ПРАЦЮЄМО ЧЕСНО, ПРОЗОРО, ПІД КОНТРОЛЕМ ГРОМАДИ, 

РАЗОМ ІЗ ГРОМАДОЮ ПОДОЛАЄМО КОРУПЦІЮ 

 

На виконання цього завдання в райдержадміністрації запроваджено 

щоквартальне звітування на сайті райдержадміністрації про виконання бюджету 

району. З метою відкритості процедур проведення тендерів керівникам 

структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів  

центральних органів виконавчої влади дано доручення щодо забезпечення 

відкритості і прозорості тендерних закупівель робіт і послуг, які проводяться за 

бюджетні кошти. На сайті райдержадміністрації функціонує окрема вкладка 

«Конкурси. Тендери». Відкрито «гарячу» лінію, телефон якої розміщено на сайті 

райдержадміністрації  та у друкованих засобах масової інформації.  



В липні - серпні Тамара Петрівна спільно з головою районної ради Буряком 

Олександром Миколайовичем провела розширені спільні зустрічі з жителями 

сільських та селищної рад, на яких було розглянуто актуальні питання 

суспільного життя територіальних громад. «Перші зустрічі з жителями громад 

нашого району завершились результативно. А  це означає, що ми тепер знаємо 

куди і як нам рухатись єдиною командою району, уповноваженою на вирішення 

першочергових, нагальних питань, в тому числі і проблемних, які довгий час не 

вирішувались і навіть не розглядались. Маючи європейські цінності в душі, 

кожному із нас треба всіляко стверджувати їх своїми справами. Хотілося б менше 

бачити серед нас, жителів району, скептиків та песимістів, пасивних та ледачих 

для себе людей. Повірте, є речі, які нам посильні і залежать тільки від нас: 

чесність, порядність і небайдужість один до одного, доброта, активність у 

збереженні чистоти своїх садиб та вулиць. Це не так вже й мало… Європейський 

рівень життя починається з поваги в першу чергу до себе та свого оточення. А 

відповідальність влади повинна завжди підкріплюватися тісним контактом та 

контролем з боку громади району…».  

З метою активізації участі бізнесу у формуванні державної регуляторної 

політики та державної політики у сфері підприємництва, забезпечення постійного 

діалогу влади і бізнесу, пошуку шляхів вирішення  проблем суб’єктів 

господарювання, оновлено регіональну раду підприємців району. Представники 

громадських організацій беруть участь у роботі різних комісій,  нарад, засідань, 

що проводяться в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

         Чітка стратегія дій і впевненість у перших кроках до розвитку – це 

основний принцип системної роботи голови Юр’ївської райдержадміністрації. За 

цих сто днів відбулося досить багато позитивних змін, одні з них ще в 

перспективі, а деякі можна побачити вже сьогодні. Тверде керівництво та чіткість 

дій можна помітити, насамперед, в показниках соціально-економічного розвитку 

та інших галузях та сферах життя нашого району про які буде йтися далі. 

 Створення сприятливих умов для функціонування житлово-комунального 

господарства та забезпечення належної якості житлово-комунальних послуг – 

основні завдання. Рівень підготовки об’єктів соціально-культурної сфери району 

до осінньо-зимового періоду складає 82 %, в тому числі в підготовці 5-ти шкіл – 

85 %, дитячих садків – 80 %, закладів медицини – 80 %, на 100 % підготовлені 8 

шкіл. Підготовлені до зими теплові мережі та комунальні котельні, водопровідні 

свердловини району.  

Активізована робота сільських громад по забезпеченню безпеки руху на 

дорогах місцевого значення в Юр’ївському районі. Допомагають в цьому надані 

субвенції з державного та обласного бюджетів на поточний ремонт доріг 

комунальної власності в 2014 році, а саме: з державного бюджету 795,0 тис. грн. 

(3,180 тис. м² доріг) та з обласного бюджету 471,4 тис. грн. (1,886 тис. м² доріг).  

За рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету завершено 

поточний ремонт вулиць Радянська, Запорожченко, Щорса в смт. Юр’ївка 

(312,300 тис. м² доріг). На даний час розпочаті поточні роботи на вул. 

Першотравнева в с. Шандрівка. 



Суттєво поліпшено ситуацію у фінансово-бюджетній сфері. Так, за 

підсумками першого півріччя 2014 року виконання власних податків і зборів 

загального фонду складає 6 099,7 тис. грн., або виконано на 112,2  відсотка до 

плану. Виконання плану  надходжень по власних та закріплених податках і 

зборах загального фонду забезпечено всіма сільськими та селищним бюджетами. 

Виконання показників Міністерства фінансів України за доходами, що 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик 1) за І півріччя 

2014 року становить 108,1 відсотка.  

Нещодавно був «параліч» проплат через держказначейство, від цього 

переважно страждали місцеві бюджети.  Ця проблема полягає в тому, 

що попередня влада допустила планові помилки у системі надходження 

бюджетних коштів.   

Район розпочав свій бюджетний 2014 рік з боргом попереднього року в сумі 

майже 800 тис. грн. На сьогодні, протягом травня-серпня  борг вдалося зменшити 

на 438,0 тис. грн., тобто, погашено більше половини (55 %).  

До кінця вересня планується закрити всі питання по казначейському 

обслуговуванню наших місцевих бюджетів. 

На сьогоднішній день відповідно до планових надходжень субвенції з 

державного бюджету на ремонт доріг комунальної власності в 2014 році 

надійшло 170,2 тис. грн., що складає 100 % від планових призначень за 7 місяців 

2014 року. 

З метою захисту та підтримки соціально незахищених верств населення всі 

види державної допомоги сім’ям з дітьми виплачені в повному обсязі.  

За ініціативою голови райдержадміністрації та з метою задоволення потреб 

населення у забезпеченні прав дітей на доступність і безоплатність здобуття 

дошкільної та шкільної освіти в районі, покращення умов для всебічного 

розвитку  дітей,  оптимізації  сучасних інноваційних  технологій  та  модернізації 

освітнього процесу, зниження захворюваності дітей та поліпшення їхнього 

емоційного стану було винесено на обговорення та прийнято районною радою 

програму  „Модернізація навчально-виховних закладів для дітей Юр’ївського 

району Дніпропетровської області із застосуванням енергозберігаючих 

технологій”, яка на даний час бере участь в конкурсі на отримання грантової 

допомоги Японії по проектах людської безпеки програми «КУСАНОНЕ». 

Загальний бюджет проекту  становить 990, 0 тис грн. 

Очікуваним результатом даного проекту є підвищення загального якісного 

рівня виховання,  інтелектуального та культурного рівня, розкриття таланту та 

творчих здібностей сільських дітей дошкільного та шкільного віку, приведення 

навчального процесу до належних умов, залучення всіх дітей, які проживають на 

території сільських та селищної  рад,  до здобуття дошкільної та шкільної освіти. 

 Попереду в голови райдержадміністрації Тамари Петрівни Біловол ще не 

одна сотня днів нелегкої праці й розв’язання проблем, які щодня ставить життя. 

 У 2014 році планується провести капітальний та поточний ремонт 

дорожнього покриття доріг комунальної власності з використанням коштів 

бюджетів різних рівнів.  



Планується реконструкція братської могили Радянських воїнів в 

с. Варварівка, капітальний ремонт пам’ятника Радянським воїнам в 

с. Новогригорівка, розпочати роботи по реалізації проекту „Сільський будинок 

культури в с. Варварівка, Юр’ївського району - будівництво системи опалення”. 

В 2014 році планується реалізувати декілька проектних пропозицій, які 

отримали фінансування за результатами проведених конкурсів на обласному 

рівні серед органів місцевого самоврядування, в яких приймали і перемогли  дві 

сільські ради Юр’ївського району.  

Багато амбіційних планів щодо наведення порядку у земельних відносинах, 

в інформаційному просторі, в питаннях якості та своєчасності наповнення 

місцевих бюджетів району, у покращенні надання всіх видів послуг населенню. 

 Ми дуже надіємося на те,що програми розвитку всіх сфер життя нашого 

району: соціальної, економічної, культурної, освітньої, безперечно, будуть 

виконуватися!. 

 Особисто Вам, Тамаро Петрівно, ми від чистого серця хочемо побажати 

на шляху до Вашої високої мети лише творчого натхнення, нових звитяжних 

звершень. Нехай удача і везіння будуть Вашими постійними супутниками по 

життю, а на шляху зустрічаються та ідуть плече в плече тільки привітні та 

доброзичливі люди! 

  
В ЮР’ЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ВІДБУЛИСЯ ЗУСТРІЧІ КЕРІВНИЦТВА 

РАЙОНУ З ГРОМАДАМИ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНОЇ РАД  

 

 В Юр’ївському 

районі на протязі 

липня-серпня на 

території сільських та 

селищної рад відбулися 

розширені зустрічі 

голови 

райдержадміністрації 

Біловол Т.П. та голови 

районної ради Буряка 

О.М. з жителями 

громад району. Для 

багатьох людей це 

нагода особисто 

поспілкуватися із 

головами районної 

адміністрації та ради, їхніми заступниками, керівниками служб і управлінь. 

 Керівництво району зазначило: «Подібні зустрічі – вдалий приклад 

взаємодії районної влади та громадськості».  



 Громада має змогу 

безпосередньо звернутися до 

представників органів влади, 

отримати вичерпні відповіді на 

хвилюючі питання та 

висловити свої власні 

побажання щодо того чи 

іншого питання. Тільки в 

процесі безпосереднього 

спілкування  з людьми можна 

дізнатися про їхні проблеми, 

почути конкретні поради та 

думки  щодо того, як потрібно 

працювати районній владі. 

Адже успішний розвиток суспільства можливий лише при консолідації зусиль 

влади і громадськості”. 

 В зустрічах з громадами 

взяли участь керівники силових 

та контролюючих структур, 

соціального,  агропромислового 

та земельного напрямків, 

охорони здоров’я, культури, 

освіти. На підсумковій зустрічі, 

яка відбулася в Юр’ївській 

селищній раді, крім керівників 

районних служб, були присутні 

представники від головного 

управління Держземагентства  

в Дніпропетровській області, Дніпропетровської дирекції Укрдержпідприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта», а також депутат Дніпропетровської обласної 

ради Гудожник Л.В.  

 Зустрічі проходили у 

формі відкритого діалогу 

влади з громадою. Чимало 

проблем накопичилося у 

сільських мешканців. Головні 

з них – врегулювання 

земельних відносин 

(оформлення права власності 

(спадщина) на земельну 

ділянку для ведення 

особистого селянського 

господарства, щодо термінів 

оформлення документів на 



право власності або користування земельними ділянками та ін.), питання 

житлово-комунального господарства (освітлення вулиць, ремонт доріг), пошти та 

зв’язку, транспортного сполучення, охорони здоров’я, соціальні питання та 

багато інших. На питання громадян в ході зустрічі відповіли присутні керівники 

районних установ та організацій. 

 Багато з поставлених на цих зустрічах питань, зауважень та пропозицій  

керівництво району взяло під особистий контроль,  давши відповідні доручення 

окремим підрозділам адміністрації та визначивши терміни виконання. 

Розробляються заходи по вивченню та вирішенню піднятих питань. 
    Батраченко Н.П., начальник відділу організаційної роботи та з 

    питань інформаційної  діяльності та комунікацій з громадськістю

    апарату  райдержадміністрації 

 

Волонтерський рух Юр’ївщини 
 

НАРОД ТА АРМІЯ – ЄДИНІ! 

За ініціативи Юр’ївської районної організації ветеранів України  створено 

районний координаційний штаб волонтерського руху, куди увійшли небайдужі 

мешканці району. Було обрано голову волонтерського руху, ревізійну комісію.  

  Всі жителі району, керівники підприємств та організацій показують свою 

активну життєву позицію, небайдужість до захисту кордонів держави та 

збереження цілісності України. 

Всебічна підтримка армії, національної гвардії ведеться постійно. 

Збираються і відправляються у бойові частини продукти харчування, одяг, 

бронежилети, на разі, активно збираються кошти на лікування поранених 

військових. 

 Так, уже волонтерами району зібрано і передано на передові об’єкти 

Донецької та Луганської областей, блокпости Дніпропетровської області 3000 кг 

картоплі, 300 кг цибулі,, 550 кг  круп, 130 л олії, 100 кг меду, 300 банок тушонки, 

50 кг сала, чай, кава, цигарки, 400 паків води, миючі засоби. 

Хочемо окремо написати про те, що нами волонтерами було побачено в               

с. Новов’язівське. Коли ми  прибули до складу, ми не повірили своїм очам. 

Патріотами Новов’язівського було зібрано більше 10 тонн різної гуманітарної 

допомоги, там була гора картоплі, багато різних овочів, мед, мука, цукор, крупи, 

макарони, мінеральна вода, різна консервація, були цигарки, одяг, прапори 

України та багато іншого. Найбільше вразило  Задорожного Артема, волонтера з 

села Вербки, той факт, що люди діляться навіть тим невеликим, що мають. Це ми 

зрозуміли, коли серед мішків побачили старенький потертий поліетиленовий 

пакетик з таким вмістом як 5 картоплин, 3 морквини, 1 бурячок, 2 цибулинки. Ми 

впевнені, що людина, яка принесла цей пакет, не мала багато, проте від чистого 

серця хотіла зробити свій внесок у допомогу нашим солдатам. 

  Вся ця гуманітарна допомога відправлена нашими колегами волонтерами з 

об’єднання «Матері Павлоградщини» (Тетяна Іванівна) до 25-ї 

Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 93-ї окремої механізованої 



бригади. 

      Хочемо відмітити патріотів із с. Новов’язівське, як самих активних в 

нашому районі і подякувати їм від щирого серця.  Особлива подяка родині 

Маловіків. Ви неймовірні!!! 

 «Висловлюємо особливу подяку волонтеру Ільченко Олександру 

Сергійовичу і його команді за надану допомогу в доставці гуманітарної допомоги 

в 93-механізіровану бригаду 2-гу танкову роту командиру танка №526 Коваленку 

Костянтину Івановичу та членам його екіпажу. 

                                                                З повагою сім’я Коваленко с. Варварівка». 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Лист захисникам України, воїнам світла, правди і добра! 

Пишуть Вам дві сестрички з маленького села Бразолове Юр’ївського 

району Дніпропетровської області. 

 Ми пам’ятаємо, як у травні місяці ми з однокласниками вітали вас, коли 

наші військові колони майже щодня йшли через Юр’ївку туди, де розгорталося 

полум’я цієї страшної біди, що прийшла на нашу українську землю. Пам’ятаємо, 

як тоді світлішали хоч ненадовго ваші сумні і суворі обличчя. Як ви махали нам 

руками у відповідь та гуділи сигналами стареньких, але все одно ще міцних 

військових машин. Ми довго проводжали вас поглядами і вірили, що все рівно ви 

обов’язково повернетесь переможцями. Ми продовжували вірити у вашу 

перемогу і в червні та липні, коли великі тягачі везли наші понівечені БТРи у 

зворотному напрямку, а попереду них мчали машини з червоними хрестами. Тоді 

серце стискалося від болю, а в очах бриніли сльози.  



 Зараз вже серпень, а ви й досі там, живим щитом закриваєте Україну від 

того мороку, що напав і хоче поглинути її всю. Але ви обов’язково переможете 

той морок, бо світло завжди перемагає темряву, а правда – брехню. Бо яка б не 

була темна ніч, все одно на світанку сходить сонце і своїм золотим сяйвом 

благословляє білий світ навкруги. Ми не просто віримо в вашу перемогу, ми 

знаємо, що вона обов’язково прийде. Тому, що ви – воїни Світла, Правди і Добра. 

Тому, що ви захищаєте найдорожче – святу українську землю і її народ. Знайте, 

що мільйони справжніх українців від старого до малого, хоч і не знайомі з вами, 

кожного дня моляться за вас. 

  Добігають кінця найтривожніші і найсумніші літні канікули. Скоро до 

школи. І ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли дорогами Юр’ївщини підуть 

колони воїнів – переможців з гордо піднятими жовто-блакитними стягами, а ми 

будемо вітати вас найпрекраснішими квітами, що виросли на нашій землі. Ми 

знаємо, що це буде дуже скоро! До зустрічі!                                                                       

                         З повагою, Анастасія і Світлана Стукан 

                                  с. Бразолове, Юр’ївсього району Дніпропетровської обл.. 

 

(ці дівчатка попросили волонтерів передати цього листа солдатам, коли вони 

будуть відвозити допомогу військовослужбовцям мобілізованим для захисту 

нашої держави) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Робота депутатського корпусу 
 

Книш Ігор Павлович,  депутат Юр’ївської районної ради 

 
        Очолює ТОВ «Агро Світ»,  проживає  в 

селі Новов’язівському, але жителі села 

Сергіївка  називають його своїм, бо живе 

клопотами, бідами і радощами громади в якій 

працює.  

 Працювати на землі це, мабуть, талант,  

який передається від  діда-прадіда, бо і син 

Павло навчається в аграрно-економічному 

університеті, і мріє, як тато, очолювати 

фермерське господарство.  

 ТОВ «Агро Світ» - шефи 

Олександрівського НВК. Жодне свято не проходить без підтримки директора 

ТОВ «Агро-Світ». Надає допомогу для 

ремонту школи, з його допомогою придбано 

меблі, електротехніку, підключено інтернет, 

придбали форму для футбольної команди. А 

відкриття навчально-виховного комплексу на 

базі Олександрівської СШ  лягло на плечі 

директора ТОВ «Агро Світ».    За активну  

життєву  позицію, сумлінну  громадську  

роботу  його поважають в   колективі. 

Щирість, доброзичливість, відвертість , 

енергійність, чуйність, людяність, 

цілеспрямованість – ось, що притаманне 

Ігорю Павловичу.   

В 2007 році Ігор Павлович отримав нагороду  «За особливий вклад в 

розвиток Дніпропетровщини» 
   

Новини з сільських рад 
 

Олександрівська сільська рада 
 

 Олександрівська сільська рада об’єднує 3 

населені пункти: с.Олександрівка, с.Сергіївка, 

с.Оленівка. Населення 955 осіб. Площа сільської 

ради - 7878,9 га 

    Олександрівська сільська рада розташована на 

північному сході Дніпропетровської області у 



верхів’ї річки В’язка, лівої притоки річки Самара. Північним сусідом наших сіл є 

село Чаплинка, на півдні село Новов’язівське, на заході межуємо із селами 

Новомосковського району, на сході - село Преображенка.   

         Олександрівська сільська рада була утворена в січні 1919 року. Першим 

сільським головою був Підопригора Конон. В той час в сільській раді було два 

земельних товариства  Олександрівське та Сергіївське, з установ – 

Олександрівська семирічна  школа. 

 В 1954 році, за Указом Верховної Ради УРСР, було об’єднано Сергіївську та 

Олександрівську сільські ради з центром в селі Олександрівка. В цей час сільська 

рада об’єднувала шість сіл: с.Олександрівка, с.Сергіївка, с.Оленівка, 

с.Комсомольське, с.Чаплинка, с.Новостроївка. Населення сільської ради складало 

2700 чоловік.       

      Часом заснування села Олександрівка дослідники-краєзнавці вважають 18 

століття. Перша  письмова згадка про це поселення датується 1712 р.  

     Стосовно назви сіл існує така версія: було два брати – поміщики Ананій 

Петрович Стрюков і Олександр Петрович Стрюков, який мав військове звання 

генерала. Олександру Петровичу і належало село. Спочатку називали Стрюкове, 

а пізніше – Олександрівкою. 

Діди наших дідів не пам’ятають, коли виникло село Оленівка, яке 

розташоване поблизу Сергіївки та Олександрівки. Розповідають, що в родючих 

долинах поселились вільні козаки, утворився хутір, який згодом став селом. Це 

село довгий час належало графу Муравйову і через це називалося Мурав’ївкою. 

Пізніше перейшло у спадок до пані Олени і було переіменовано в Оленівку. 

Російський поміщик Сергій Клевцов (звідси Сергіївка) мав володіння у 

Калузькій губернії. В кінці ХVІІІ століття він був «пожалуваний» Катериною ІІ 

землями по середній течії річки Самара, аж до В’язівської низовини. На цій землі 

і посадив Клевцов кріпаків, перевезених з Калузької губернії. Місце було 

заболочене, люди хворіли малярією. Прибутків від цієї землі поміщик одержував 

мало. Тоді Клевцов вирішив перевезти селян на протилежний бік своєї землі (далі 

від річки), в те місце, де зараз знаходиться село Сергіївка. Маєток поміщика 

Клевцова стяв у центрі села. Будівлі маєтку були кам’яні, вкриті залізом, двір 

обгороджений кам’яним парканом висотою до двох метрів. Від садиби на схід 

знаходилася так звана «саджанка». Це був маленький острівець, обкопаний 

глибоким ровом з водою. Острівець з’єднувався з сушею вузеньким місточком. 

На острові було посаджено багато дерев, квітів збудовані альтанки, обвивав 

дикий виноград. Тут завжди відпочивала панська сім’я. «Саджанка» існувала до 

1955 року. Коли збудували став, то весь острівець зник під водою. 

 В 1861 році поміщик Клевцов не зміг сприйняти реформу про скасування 

кріпосного права, помер від розриву серця. Частина його землі була продана 

графу, генералу Носевцеву, а частина дворянину Бібікову. Решту землі купили 

селяни. Бібікову відійшла земля і село Сергіївка з маєтком Клевцових. 

Сьогодні, одним з напрямків роботи сільської ради є вирішення  соціальних 

питань, зокрема зайнятості населення. Сільська рада прийняла участь та виграла 

обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 



«Створення Центру повноцінного розвитку здоров’я та здобуття дошкільної 

освіти майбутнього нації на території Олександрівської сільської ради». Завдяки 

проекту, відкрився перший в районі навчально - виховний комплекс і в когорту 

школи влилися 20 малюків дошкільного віку, а значить створено нові робочі 

місця. 

  На території  Олександрівської сільської ради розташовані організації: 

Олександрівський  навчально-виховний комплекс,  Олександрівський 

фельдшерський пункт, Сергіївський фельдшерсько-акушерський пункт, 

Сергіївський  сільський будинок культури, Сергіївська сільська бібліотека, 

Сергіївське відділення зв’язку.  

Найбільші сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства: 

 ТОВ «Агро Світ», ФГ «Обрій», ФГ «Бора»,ФГ «Скіф», ФГ «Ранок», ФГ 

«Дружба», одноосібники – 103 чоловіки.                 

ТОВ «Агро-Світ» обробляє 2800 га землі. Працює в ТОВ  «Агро-Світ»             

100 чоловік. Займається вирощуванням зернових культур. За 11 років роботи 

придбано нову техніку, налагоджену роботу механічної майстерні, механічного 

току, млина, автогаража і тракторного парку. 

 А ще в Олександрівці працює 

Сергіївська бібліотека-філія №10 

Юр’ївської РЦБС, господиня якої 

Міхальова Ліна Олексіївна. Ліна 

Олексіївна працює нещодавно, але 

вже всі на селі знають про її умілі 

руки, вона зуміла організувати роботу 

так, що жодного дня  двері бібліотеки 

не бувають зачиненими. Для дітвори 

там справжній рай: вчаться шити, 

вишивати,  творити картини з квілінгу 

(саморобки з паперових стрічок), 

вироби в техніці ори гамі тощо. А ще 

Ліна Олексіївна проводить свята та 

різноманітні заходи. При бібліотеці 

діють дитячий  клуб  декоративно – 

прикладного  та  художнього  мистецтва  

«Калинонька»  та  жіночий  клуб  «Берегиня».   

 Земська школа в с. Олександрівка була заснована в 1911 році.  Нова 

двоповерхова споруда на 560 місць збудована в 1970 р.   У 1981 році школі 

надано статус середньої загальноосвітньої.             

У 1996 р. їй присвоєно ім’я Анастасії Філіппової, учасниці 

антифашистського підпілля    міста Зонненберг.   На сьогоднішній день будівля 



школи -  це окраса села. Її девіз: «У кожній дитині є сонце, тільки дайте йому 

світити». 

Жир Світлана Миколаївна –  директор Олександрівського НВК. 

    

 

 

 Педагог  з великої літери. Діти дуже 

люблять Світлану Миколаївну як вчителя, 

як керівника. Чуйна, добра, привітлива, їй 

ніколи не   байдуже  чуже горе, завжди  

приходить                                                                                                                                                                                                                                           

на  допомогу тим, хто її потребує. 

           У 2011 році Олександрівську СЗШ 

реорганізовано у навчально-виховний 

комплекс.     

          Відкрито дошкільну групу на 20 місць. Значний внесок у відкриття 

дошкільного відділення зробив директор ТОВ «Агро-Світ» Книш І.П. Посильна 

допомога була надана ФГ «Ранок», ФГ «Обрій», ФГ «СКІФ», ТОВ 

«Павлоградзернопродукт», ПП «Нестеренко», ДТЕК «Павлоградвугілля», 

Перещепинське  НГП. 

             Крім навчальних класів, спортивного і тренажерного залів, 

майстерні, бібліотеки в школі діє музей етнографії та 

кімната Бойової слави, їдальня, спортивний майданчик, 

навчально-дослідна ділянка. 

       Велика увага приділяється розвитку творчих 

здібностей учнів. Діє гурток декоративної різьби по 

дереву, філіал музичної школи, школа сучасного танцю 

Турбініних. 

       Вироби учасників гуртка «Декоративної різьби по 

дереву» неодноразово займали призові місця на 

Всеукраїнському конкурсі в м. Києві, на обласних виставках майстрів народних 

ремесел.  

             Школа дбає про зміцнення здоров’я дітей, сприяє утвердженню здорового 

способу життя. Учні школи є постійними переможцями районних та учасниками 

обласних спортивних змагань з легкої атлетики.           

 Школа – це наша берегиня, берегиня добра, любові, знань, дитячого сміху, 

яка ласкаво відкриває двері вчителям та учням, щоб діти оволоділи знаннями і в 

цьому тисячолітті змогли знайти своє місце в житті, щоб дороги землі, якими їм 

доведеться довго і впевнено йти, вистелялися рушниками з пісень, чарівних слів, 

сонячних квітів. 



 На в’їзді в с. Сергіївка 

знаходиться Меморіальний комплекс 

воїнам, які загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни та бюст командира 

партизанського загону            Кабака 

П.К.. Щороку, 22 вересня, в День 

партизанської слави до Сергіївки 

приїздять гості з м. Павлограда, які  

вшановують пам’ять свого земляка, а 

привітні Сергіївці пригощають їх 

солдатською кашею.  

       

         Олександрівська сільська рада 

 

Новини аграріїв 
 

Про  підсумки проведення збирання врожаю ранніх зернових культур в 

2014 році та хід підготовки до проведення осіннього комплексу 

сільськогосподарських робіт 
 

Закінчились жнива звітного року в районі. 

Площа  збирання ранніх зернових культур по господарствах району 

становила 28457 га,  в т.ч. озимої пшениці 16058 га,   озимого жита 115 га,  

озимого ячменю 1025 га,   ярого ячменю 11057 га,  вівса 133 га, гороху 24 га, ярої 

пшениці 46 га, крім того озимого ріпаку 548 га. 

 В складних погодно – кліматичних умовах проводились  жнива звітного 

періоду. Але незважаючи на всі негаразди, господарствами  зібрано ранніх 

зернових культур на площі 28457 га (100%),  при урожайності 31,3 ц/га, одержано 

валовий збір 89036 т., в тому числі: озимої пшениці скошено і обмолочено 16058 

га (100%), намолочено 56707 т  при урожайності 35,3 ц/га; озимого  ячменю  - 

1025 га (100%), намолочено 1881 т при урожайності 18,4 ц/га; озимого жита – 115 

га (100%), намолочено 583 т при урожайності 50,7 ц/га; ярого ячменю – 11057 га 

(100%), намолочено 29379 т  при урожайності 26,6 ц/га; гороху – 24 га ( 100%) 

намолочено 37 т  при урожайності 15,4 ц/га; ярої пшениці 46 га, намолочено 158 т 

при урожайності 34,3 ц/га, а також скошено озимого ріпаку на площі 548 га 

(100%), намолочено 477 т  при урожайності 8,7 ц/га.  

 Першими в районі закінчили жнива ФГ «МЮД» ( Гудожник Л.В.), ФГ 

«Красноармєєц» (Басовський С.Л.), ТОВ АПФ «Прогрес – Агро»                  

( рільське  Л.В.), ФГ «Перлина»( Сарнов В.А.). 

Найбільшого  показника урожайності озимої пшениці досягли в                    

ФГ «Красноармєєц» (Басовський С.Л.) – 48,7 ц/га, ТОВ АФ «Орільське» 

(Володько О.Г.) – 44,1ц/га, ФГ «МЮД» (Гудожник Л.В.) – 43,6 ц/га,  ФГ « рільс 

– Агро» ( Гриишин І.Я.) – 40,0 ц/га,  ТОВ «Преображенівська»                       

(Опанасенко О.І.) – 34,0 ц/га; озимого ячменю  - ТОВ «Агро – Світ»( Книш  І.П.) 



– 45,0 ц/га;  ярого ячменю  - ФГ «Красноармєєц» (Басовський С.Л.) – 47,6 ц/га, 

ФГ « рільс – Агро» (Грицишин І.Я.) – 40,0 ц/га,  ТОВ АФ « рільське» 

(Володько О.Г.) – 36,2 ц/га, ПП «ЛАН» (Хохлов В.В.) – 35,0 ц/га, ФГ «МЮД»             

(Гудожник Л.В.) – 30,6 ц/га,  ТОВ «ЛАН» ( Маловік С.В.) – 31,7  ц/га. 

Господарства проводять підготовку до збирання пізніх зернових і технічних 

культур,  в т.ч кукурудзи на зерно – 6940 га, проса 5 га, гречки 101 га, сорго на 

зерно 1125 га, соняшника 23511га. Та посіву озимих культур 

Заплановано посів озимих зернових культур під урожай 2015 року на площі 

17987 га, в т.ч. озимої пшениці 16897 га,   озимого  ячменю 987 га, озимого жито 

103 га,  озимого ріпаку 857 га. 

Потреба насіння озимих зернових культур становить 3512 т, заготовлено 

3533 т (101%), здано на перевірку в насіннєву інспекцію 2682 т (76%),  із них 

кондиційного 2682 т. 

Потреба мінеральних добрив під посів озимих культур складає 1940 т, 

закуплено 1067 т (55%). 

Разом з тим, проводиться  підготовка ґрунту під посів озимих культур на 

площі 17124 га ( 91%) при плані 18844 га, в т. ч. чорного пару 3668 га.  
      Антонов М.І., начальник управління агропромислового  

        розвитку Юр’ївської райдержадміністрації 

Освітянські новини 
Стан  підготовки загальноосвітніх навчальних закладів  

до нового 2014-2015 навчального року 
 

 На підставі наказу департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації № 450/0/212-14 від 04.07.2014 року „Про підготовку до             2014-

2015 навчального року”, навчальний процес у загальноосвітніх навчальних 

закладах розпочнеться 1 вересня з проведенням Першого уроку на тему: „Україна 

– єдина країна”. Основний зміст Першого уроку має бути спрямований на 

утвердження єдності України, нероздільності її території та народу, що її населяє. 

Важливо акцентувати увагу дітей на тому, що Крим і Донбас – це Україна, що 

люди, які мешкають на цих територіях, - громадяни України. 

 У районі відповідно до потреби населення в здобутті дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти функціонує 24 навчальних заклади, у тому числі: 

13  загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі Олександрівський НВК, 

Вербуватівський НВК); 10 дошкільних навчальних закладів (у тому числі 1 

дошкільна група при Олександрівському НВК); 2 позашкільних  навчальних заклади. 

 Не дивлячись на демографічну ситуацію в державі, протягом останнього 

року простежується збільшення контингенту учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів: 

 2013/2014 навчальний рік - 127 класів, 1344 учні. 

 2014 - 2015 навчальний рік -127 класів, 1375 учнів (збільшення на 31 учня). 

 Кількість учнів зарахованих до 10 класу: 7 класів, 81 учень. 

 Кількість учнів, зарахованих до 1 класу: 

 2013/2014 навчальний рік -   131 учень; 



 2014-2015 навчальний рік – 164 учні (збільшення на 33 учні). 

 Аналіз працевлаштування випускників 9 класів показав, що із 132 учнів 

навчаються : 

         в 10 класі - 83 учні (63%);  

         навчаються в технікумах та коледжах  - 34 учнів (26%); 

         отримують середню загальну освіту разом з робітничими професіями в ПТУ 

- 15 випускників (11%); 

 Аналіз працевлаштування випускників 11 класів (84 учні): 

          продовжують навчання в вищих навчальних закладах І-ІV рівнів 

акредитації - 47 випускників  (56%); 

          навчаються в  технікумах та коледжах  - 17 учнів (20 %);   

          навчаються  в ПТНЗ - 18 чоловік (21%). 

 Станом на 26.08.2014 року, згідно електронної реєстрації дітей, до 

дошкільних навчальних закладів дошкільною освітою у новому 2014-2015 році 

буде охоплено 453 дітини. 

 Діти 5-річного віку  (140 дітей) 100% охоплені дошкільною освітою. 

 На початку вересня 2014 року заплановано створення Вербуватівського 

навчально-виховного комплексу. 

 Першого вересня у новоствореному НВК розпочнуть навчання 106 учнів та 

51 дошкільнят. 

 На початку вересня по всім загальноосвітнім навчальним закладам буде 

проходити місячник всеобучу, в ході якого всі діти шкільного віку будуть 

охоплені навчанням у школах району.  

 Охоплення навчанням дітей, з числа сімей-переселенців 

 В 2014-2015 році 6 дітей, з числа сімей-переселенців зі східних областей 

України, залучені до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району: 

 - Олександрівський НВК – 2 учні; 

 - Преображенська НСЗШ – 3 учні; 

 - Варварівська СЗШ – 1 учень; 

 - Юр’ївська СЗШ – 1 учень. 

        Для забезпечення даної категорії дітей одягом, шкільною формою та 

необхідним обладнанням, заплановано проведення благодійної акції у якій 

приймуть участь всі загальноосвітні навчальні заклади. 

 Державні стандарти 

 В 2012/2013 навчальному  році початкова школа успішно перейшла на 

Державний стандарт початкової освіти. Створено умови для навчання 

першокласників  в школі, ігрові куточки,  в навчальні плани введено вивчення в 1 

класі іноземної мови, своєчасно отримано підручники.  

 В 2014-2015 навчальному році продовжуємо впроваджувати Державний 

стандарт базової середньої освіти.  Серед основних новацій такі: учні 5-х класів 

вивчають дві іноземні мови, розпочато вивчення інформатики, посилено 

використання  енергозберігаючих технологій, підвищена увага приділяється 

природничій та екологічній освіті.      

 Охорона навчальних закладів 



 Згідно листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації                         

№ 3668/0/211-14 від 07.08.2014 „Про організацію охорони закладів”, для 

заборони вільного доступу сторонніх осіб до приміщень шкіл у 2014-2015 

навчальному році необхідно забезпечити централізовану охорону шкіл та 

облаштування їх стаціонарними постами охорони. В усіх закладах освіти на 

першому поверсі буде встановлений телефонний зв’язок та наказом директора 

школи буде призначено графік чергування. 

 Кадри 

 Кадрова політика навчальних закладів нашого району має позитивні 

тенденції. Із 214 педагогів, які працюють у закладах освіти району, 165 чоловік 

(95,7%) мають закінчену вищу освіту - 6 незакінчену вищу (4,3%).  

 Вищу кваліфікаційну категорію мають 80 чоловік (35%), спеціаліст І 

категорії – 25 (10,2%), що свідчить про належний рівень кваліфікації наших 

учителів.  

 Переважна більшість педагогів працює в закладах освіти понад 20 років 

(62,3%), із них пенсіонерів  - 21 чоловік. Важливим кроком до омолодження 

педагогічного складу району є щорічне поповнення педагогічних колективів  

молодими педагогами. У 2014 році в сім’ю педагогів району влилося 5 молодих 

спеціалістів: Варварівська СЗШ – 2, Жемчужненська СЗШ – 1, Чорнявщинська 

СЗШ – 1, Шандрівський ДНЗ – 1. В 2013 році  - 11 чоловік. 

      В 13-ти загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до штатних 

розписів, введено штатні одиниці медичних сестер. 

      В 12-ти навчальних закладах, відповідно до штатних розписів, введено штатні 

одиниці практичних психологів. (Вакансія по Шандрівській СЗШ 0,25 ставки). У 

Преображенській НСЗШ штатна одиниця практичного психолога не введена в 

зв’язку з відсутністю кваліфікованого спеціаліста. 

 Підвіз 

 Організація регулярного безплатного підвезення дітей до місць навчання й 

додому є складовою частиною забезпечення здобуття якісної загальної середньої 

освіти учнями, які проживають у сільській місцевості. На виконання програми 

„Шкільний автобус” здійснюється підвіз 239 учнів (100 % потреби) та 18 

педагогічних працівників, який забезпечують 8 автобусів. Для організації 

безпечного перевезення учнів до місць навчання, всі автобуси пройшли 

технічний огляд, проведено страхування автотранспорту та медичний огляд 

водіїв. 

 В районі назріла  необхідність придбання автобусу для Олександрівського 

НВК, забезпечення належних умов зберігання техніки та придбання запасних 

частин. 

 Харчування 

 В 2014-2015 навчальному році учні 1-4 класів будуть 100% охоплені 

гарячим харчуванням. Учні 5-11 класів будуть харчуватися за рахунок батьків. 

Здійснено заходи щодо забезпечення якісною питною водою по всіх 13-ти 

навчальних закладах району: завіз питної очищеної води „Здравія” ДОП  

„Савостьянова Т.В.” м. Павлоград; дві школи (Юр’ївська СЗШ, Ново’язівська 



СЗШ)  мають в шкільних їдальнях встановлену систему доочистки питної води 

(потребує заміни фільтрів на суму 6100 грн.), буде замінено до 28.08.2014 року.  

 Патріотичне виховання 

 З метою виховання у дітей та молоді патріотизму, шанобливого ставлення 

до державних символів України, відділом освіти видано наказ № 127 від 

08.08.2014 року „Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання молоді в 

загальноосвітніх навчальних закладах району”. Також у 2014-2015 навчальному 

році збільшено кількість годин на вивчення предмету „Захист Вітчизни” (2014-

2015 н.р. - 1,5 год. у 2013-2014 році - 1 год.). На офіційних веб-сайтах відділу 

освіти та районного науково-методичного кабінету створено рубрику 

„Патріотичне виховання молоді”.   

 Забезпеченість підручниками: 

 Учні загальноосвітніх навчальних закладів забезпечені підручниками: 

 - учні 1 класів на 98%; 

 - учні 2- 8 класів забезпечені підручниками 100%; 

 -  учні 9 класів на 96%; 

 - учні 10-11 класів на 92%. 

 Відповідно до результатів інвентаризації по РВО проходить перерозподіл 

підручників між школами з метою 100% забезпечення і це зрозуміло, тому що 

контингент школярів змінюється щорічно. Маючи результати інвентаризації, 

проведеної в червні 2014 року можна сказати, що забезпеченість шкіл 

підручниками наразі майже стовідсоткова. В серпні місяці 1375 школярів 

Юр'ївщини отримають підручники, яких не вистачає. 

 Оздоровлення 

 Питання організації відпочинку та оздоровлення дітей посідає значне місце  

невід’ємної складової державної політики нашої держави. 

 З 02 по 20 червня 2014 року працювали 13 пришкільних таборів для учнів 1-

4 класів, дітей з малозабезпечених та багатодітних  сімей, в яких оздоровлено 435 

дітей. Для дітей організоване двохразове безкоштовне харчування. Розроблено та 

затверджено меню харчування дітей в пришкільних таборах з денним 

перебуванням. Вартість харчування на одну дитину становила 19 грн. 77 коп. на 

день. Діти відпочивали протягом 14 календарних днів.     

 Всього на оздоровлення дітей в таборах з денним перебуванням  з місцевого 

бюджету  виділено 117,632 грн.  

 10 серпня 2014 року діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, 

діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, творчообдаровані у кількості 72 

учнів відправлені до ТОВ „Дитячий центр туризму, оздоровлення та творчості 

„Зоряний” ДЗОВ „Сонячний”, розташованого за адресою: Запорізька область 

Якимівський район с. Богатир де будуть оздоровлюватися по 30 серпня 2014 

року. 

 Протягом року працює ДОЦ „Перлина Придніпров’я” с. Орловщина 

Новомосковського району, в якому безкоштовно оздоровлюються діти пільгових 

категорій. Станом на 26 серпня 2014 року в ДОЦ „Перлина Придніпров’я” 

оздоровлені 17 дітей, до кінця 2014 року будуть оздоровлені ще 28 дітей.  



 Оздоровлення дітей  пільгових категорій  та творчо-обдарованих дітей 

проводить  УДЦ „Молода гвардія” м. Одеса, в якому оздоровлені 5 дітей.  

 До закінчення 2014 року планується оздоровити 1248 дітей, що становить 

76% від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років.   

 Опалювальний сезон 

        Одним із головних завдань відділу освіти було і залишається якісна  

підготовка установ освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-

зимовий період, що створює умови стабільного функціонування протягом 

навчального року. 

        Станом на 26.08.2014 року 13 загальноосвітніх навчальних закладів на 100% 

готові до роботи  в новому навчальному році. 

 В 13 загальноосвітніх навчальних закладах функціонують внутрішні 

кімнати гігієни. 

        На підготовку до нового 2014-2015 навчального року використано всього 

940,56 тис. грн., в т.ч.: обласний бюджет – 164,76 тис. грн., благодійна допомога – 

456,1 тис. грн.. і районний бюджет для підготовки до нового опалювального 

сезону 2014/2015 рр. – 319,7 тис. грн. 

 Станом на 26 серпня 2014 року залишається проблемне питання - 

придбання та встановлення систем доочистки питної води в 11 навчальних 

закладах району. 

 Станом на 26 серпня 2014 року проведено об’їзд навчальних закладів з 

питання готовності навчальних закладів до нового 2014-2015 навчального року. 

Складено та завізовано акти готовності загальноосвітніх навчальних закладів до 

нового навчального року. Складено акти перевірки спортивних споруд, 

майданчиків. Згідно даних актів всі споруди придатні до використання під час 

навчально-виховного процесу. 

 Ремонт навчальних закладів  

На підготовку до нового 2014-2015 навчального року використано всього 

940,56 тис. грн., в т. ч. : обласний бюджет – 164,76 тис. грн., благодійна допомога 

– 456,1 тис. грн.. і районний бюджет для підготовки до нового опалювального 

сезону 2014/2015 рр. – 319,7 тис. грн. 

Проведено поточні ремонти кабінетів, шкільних їдалень, харчоблоків. 

В Чорнявщинській середній школі зроблено капітальний ремонт 

спортивного залу, замінено 49 вікон на металопластикові. 

В Юр’ївській СЗШ проведено ремонт та придбано меблі для 1 класу, 

капітальний ремонт покрівлі, ремонт бібліотеки та проведено заміну вікон в 

їдальні та спортивній залі. 

В Новов’язівській СЗШ замінено 44 метрів лінолеуму (100 м.кв.). 

У Водянській НСЗШ замінено вікна у спортивній залі та проведено ремонт 

спортивної зали, проведено ремонт та придбано меблі для кабінету початкових 

класів. 

В Олександрівському НВК – придбано меблі та зроблено капітальний 

ремонт географічного кабінету, ремонт даху котельні. 



В Чаплинський СЗШ – замінено двері на металопластикові, проведено 

ремонт та придбано меблі для вчительської кімнати, відремонтовано  покрівлю 

школи. 

В Новоіванівській СЗШ – замінено лінолеум,  проведено ремонт та 

придбано меблі для вчительської кімнати. 

В Новов’язівському ДНЗ – пробурено свердловину та вирішено питання 

водопостачання ДНЗ. 

В Чорнявщинському ДНЗ – придбано дитячі меблі. 

В Юр’ївському  ДНЗ – придбано лінолеум для коридорів. 

Хочеться звернутися зі словами подяки до батьківської громадськості, 

керівників господарств та підприємств району, які надали допомогу у підготовці 

закладів освіти до нового навчального року. 

Особлива подяка спонсорам:  Грицишину Ігорю Ярославовичу – директору 

ТОВ «Павлоградзернопродукт», Гудожнику Леоніду Васильовичу – директору 

ФГ «МЮД», Хохлову Василю Васильовичу – директору ПП «Лан», Маловіку 

Сергію Володимировичу – директору ТОВ «ЛАН», Буряку Івану Олександровичу 

– керівнику ТОВ «Агросфера», Зоренку Володимиру Григоровичу – керівнику 

ФГ «Зоря», Книшу Ігорю Павловичу - керівнику ТОВ «Агросвіт», Опанасенку 

Олександру Івановичу – директору ТОВ «Преображенівське»,  Дерюгі Миколі 

Володимировичу – керівнику ФГ «Наталка». 

                     О.В.Біла, начальник відділу освіти райдержадміністрації 
      

 Культурне життя району 
            Мелодії шахтарської душі 

 

16-17 серпня 2014 року  у  

м.Павлограді    пройшов  ІX  відкритий 

фестиваль шахтарської авторської та 

популярної пісні  «Мелодії 

шахтарської душі». Це свято завжди 

збирало й об’єднувало у творчому 

співі талановиті душі, і цей рік не став 

винятком. В конкурсі взяли участь 

понад 50 учасників з різних куточків 

України. Від Юр’ївського  району  в 

конкурсі взяли участь:    народний 

фольклорний ансамбль  

Варварівського СБК «Смерека», 

Новов’язівського СБК «Любава», 

Зражевський Д.О.(директор Юр’ївської районної дитячої музичної школи) та 

його учениця Міщенко А. 

 У зв’язку з складним станом в державі та для підтримки національного духу 

та патріотизму нашого народу, в цьому році вперше з’явилася номінація, в якій 



звучали пісні присвячені єдності рідної української землі. 

В цій номінації звучали пісні у виконанні наших 

аматорів. 

 Учасники отримали дипломи та подарунки від 

організаторів фестивалю. Для учасників було 

організовано відпочинок на базі   «Джерело», де панувала 

невимушена і творча обстановка. 
Народний вокальний  ансамбль «Смерека»   дуже 

вдячний  сільському голові Варварівської сільської ради  

- Чепурному Віктору Миколайовичу за його розуміння  

та підтримку  в організації  поїздки  ансамблю «Смерека» 

на фестиваль шахтарської пісні. Ансамбль «Смерека» 

також висловлює глибоку вдячність нашим   спонсорам - керівникам ТОВ 

«Павлоградзернопродукт» Грицишину  Ігорю Ярославовичу та Грицишину 

Руслану Ярославовичу за  фінансову підтримку та надання транспортних послуг. 

 
                             Метельська Н.М., директор Варварівського СБК 

Зражевський Д.О., директор Юрֹ’ївської РДМШ  

 

Персона місяця 
                                                                      

   
 

Сіладі Владислав Іванович 
Для чого   людина   приходить   в цей світ?   В чому   сенс  її   існування?  

 Існує   безліч    відповідей    на  мої  запитання,  але,  на мою думку, щоб 

бути корисним, творити добро, слід мати щиру і красиву душу, бути 

високоморальною людиною. Це – чисті думки, прагнення, вчинки і совість. Це і 

глибока повага до людей, до рідної землі з її славетною історією, вміння гаряче 

відгукуватись на чужий біль, прагнення допомогти та захистити будь кого: чи 

сиву людину, чи рідну матусю, чи незнайомця … 

            Саме з таким чоловіком, я хочу вас, шановні    читачі,      і    познайомити  

– СІЛАДІ ВЛАДИСЛАВ ІВАНОВИЧ -  настоятель Свято –Преображенської 

церкви с. Новов’язівське Юр’ївського району.  



Владислав Іванович народився у квітні 1986 року на Закарпатті, в 

мальовничому місті Мукачеве,  в сім’ї робітників. Має повну вищу освіту, 

закінчив Полтавську духовну семінарію. В наш район приїхав у 2007 році, коли 

отримав призначення настоятеля Свято –Преображенської церкви.  

 Свято –Преображенська  церква є пам’яткою архітектури нашого району і 

головною справою   Владислава Івановича  стало   відродження  стародавньої 

святині. Сьогодні Храм отримав друге життя. У всій своїй величі і красі  

нещодавно  зустрів своє 200 –річчя. 

Отець Владислав постійно проводить просвітницьку роботу серед 

населення, займається благодійністю – допомагає одиноким  пенсіонерам, 

малозабезпеченим та багатодітним сім’ям. Батько великої родини - виховує  

чотирьох власних і двох прийомних дітей,  3 донечки та 3 синів – соколів.  Його 

любляча душа зігріває  не тільки рідних  діточок, а і взяла  під своє крило тих, 

кому так потрібні тепло і турбота, любов і повага. 

Владислав Іванович займає активну життєву позицію щодо виховання 

підростаючого покоління. За власним бажанням створив футбольну команду, 

розвиває скаутський рух  на території Новов’язівської сільської ради, у вільний 

від роботи час  пропагує здоровий спосіб життя, відвідує школи та дитячий 

садок.  

У всіх  справах його підтримує  любляча дружина Наталія: молода, 

енергійна, життєрадісна, сповнена оптимізму жінка. Вона є підтримкою і 

духовною допомогою для свого чоловіка. 

Ми з Вами маємо усі підстави пишатися тими, хто живе поряд з нами , хто 

творить історію нашої Держави , хто втілює мрії  людей  в життя. 
Карпенко О.А., начальник відділу  культури, туризму, 

 національностей та релігій    Юр’ївської 

 райдержадміністрації    

 
Запитуєте? Відповідаємо! 

 

 Юр’ївський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області інформує 

про прийом громадян дільничними інспекторами міліції на території 

обслуговування 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

старший дільничний інспектор 

Територія обслуговування: 

Шандрівська сільська рада, Чернявщинська сільська 

рада, Преображенівська сільська рада.   

Графік прийому: 

понеділок з 14.00 до 16.00 - Преображенівська 

сільська рада; 

вівторок з 9.00 до 11.00 – Чернявщинська сільська 

рада;  

четвер з 18.00 до 21.00 – Шандрівська сільська рада.  

Адреса, телефон: 

приміщення Чернявщинської сільської ради:  



міліції капітан міліції 

Астапенко  

Олександр Леонідович 
 

с. Чернявщина вул. Леніна, 50. 

тел. (05635)-5-65-49,  

тел. моб. (050)-889-95-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дільничний інспектор міліції 

капітан міліції 

Жуков Олександр 

Миколайович 

Територія обслуговування: 

Новов’язівська сільська рада, Олександрівська 

сільська рада, Чаплинська сільська рада. 

Графік прийому: 

понеділок з 14.00 до 16.00 - Олександрівська 

сільська рада; 

вівторок з 9.00 до 11.00 – Новов’язівська сільська 

рада;  

четвер з 18.00 до 21.00 – Чаплинська сільська рада.  

Адреса, телефон: 

приміщення Новов’язівської сільської ради: 

с. Новов’язівське вул. Леніна, 16. 

тел. (05635)-5-56-45,  

тел.моб. (099)-678-77-80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

дільничний інспектор міліції 

лейтенант міліції 

Алієв 

Роман Ейвазович 

 
 

Територія обслуговування: 

Жемчужненська сільська рада, Новоіванівська 

сільська рада, Олексіївська сільська рада. 

Графік прийому: 

понеділок з 14.00 до 16.00 – Жемчужненська 

сільська рада; 

вівторок з 9.00 до 11.00 – Новоіванівська сільська 

рада;  

четвер з 18.00 до 21.00 – Олексіївська сільська рада.  

Адреса, телефон: 

приміщення Новоіванівської сільської ради:  

с. Новоіванівка, вул. Центральна, 24. 

тел. (05635)-5-33-23,  

тел.моб. (050)-922-70-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територія обслуговування: 

Юр’ївська селищна рада 

 

Графік прийому: 

вівторок з 9.00 до 11.00,  

четвер з 18.00 до 21.00,  

субота з 10.00 до 13.00. 

 

Адреса, телефон: 

приміщення Юр’ївського районного відділу  

смт. Юр’ївка вул. Запорожченко, 112. 

тел. (05635)-5-17-03, 



дільничний інспектор міліції 

старший лейтенант міліції 

Черниш Олександр 

Сергійович 

тел.моб. (099)-204-23-98  

а також  

Адреса, телефон: 

приміщення Варварівської сільської ради  

с. Варварівка вул. Леніна, 16. 

тел. (05635)-5-02-25,  
 

 
        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. 

 

 


