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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…
Шановні жінки Юр’ївського району!
З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято – 8
Березня! Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже усе найдорожче, що є у нашому
житті – щастя, радість, надія, кохання, пов’язане з жінкою. Ви наповнюєте будні
яскравими фарбами, спонукаєте до шляхетних вчинків і добрих справ.
Жінка виступає берегинею роду, миру, злагоди і гармонії на рідній землі. Ми
свідомі того, що без вашої підтримки, розуміння, ініціативності та творчої думки
неможливі добрі переміни в нашому суспільному житті. Своєю плідною працею та
силою духу ви звеличуєте батьківський край, примножуєте його успіхи і
досягнення. Саме тому ми покладаємо великі сподівання на ваш значний внесок у
створення благодатної атмосфери творення, в якій маємо всі працювати.
Велике спасибі вам, милі жінки, за материнську ласку і мудрість, ніжність і
добре слово. Сердечно бажаємо вам, наші дорогі матері, дружини, доньки та сестри,
нев’янучої молодості, радості та краси. Нехай вас ніколи не оминає турбота
чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і
життєвих перемог.
Голова Юр’ївської
райдержадміністрації
Т.П. БІЛОВОЛ

Голова Юр’ївської
районної ради
О. М. БУРЯК

СХИЛИМО ГОЛОВИ!
Указом Президента України від 11 лютого 2015 року
№ 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників
Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв
Небесної Сотні» на підтримку ініціатив громадськості
та
з
метою
увічнення великої
людської,
громадянської
і
національної
відваги
та
самовідданості, сили духу і стійкості громадян,
завдяки яким змінено хід історії нашої держави,
гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні,

які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014
року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське
майбутнє України, постановлено:«Установити в Україні День Героїв Небесної Сотні,
який відзначати щорічно 20 лютого». 2013-2014 роках в Україні відбулась
безпрецедентна подія – народ повстав проти свавілля корумпованої влади. Внаслідок
злочинного насильства влади проти громадян мирний протест перетворився на
революційний рух, який призвів до корінних політичних змін, і в першу чергу змін у
свідомості українців. Майдан став епіцентром суттєвих перетворень, лабораторією
якісно нових суспільних відносин. Під час подій загинули патріоти. Їх назвали
Небесною сотнею – українців, які загинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського
та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути Українцем і за свою
Батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем полинула у
вирій вічності, ставши нашими Ангелами-Охоронцями на небі.
20 лютого 2015 року в залі засідань Юр’ївської райдержадміністрації пройшла
вахта пам’яті «Схилимо голови». До присутніх звернулися голова Юр’ївської
райдержадміністрації Біловол Т.П. та голова районної ради Буряк О.М.., волонтер
Юр’ївського району Ільченко О.С. Зі словом божим і молитвою за загиблими до
присутніх звернувся отець Олексій.

Новини з сільських рад
НОВОІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Новоіванівська сільська рада налічує 524 мешканці та об’єднує три села
Новоіванівське, Новотимофіївське, П’ятихатки. На території сільської ради працюють
фермерське господарство «Красноармєєц» - директор Л.В.Гудожник, Новоіванівська
загальноосвітня середня школа - директор Аксініна І.В., Новоіванівський дошкільний
навчальний заклад «Веселка»- завідувач Тупиця О.В., фельшерсько-акушерський
пункт – завідуюча Старлат О.О., пошта - начальник ВЗ Авєркіна Л.І., музей історії
жителів рідного краю – директор Бутов О.О.
Загальна площа земель сільської ради
5518,6 га, площа населених пунктів складає 191
га. Всього дворів - 250 шт, в них проживає
населення: людей працездатного віку 297
чоловік, дітей від 0 до 17 років 117 чоловік,
молодь до 35 років 145 чоловік, пенсіонерів 117
чоловік.
Реконструйовано
пам’ятник
воїнам
Великої
Вітчизняної
війни, відкрито музей історії жителів рідного
краю, відремонтовано асфальтне покриття по
вулиці Степній села Новоіванівське.
Відремонтовано
та
введено
в
експлуатацію житловий будинок із об’єктів
незавершеного будівницва 1995 року, перекрито
дахи на фельдшерському пункті та на
житловому будинку по вулиці Центральній.
Зроблений ремонт житла, яке надане громадянам із зони АТО. З часів створення
фермерського господарства
«Красноармєєц», яке очолює
Гудожник Леонід

Васильович,
відновився розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та
благоустрій сільської ради - це середня школа, дитячий садок, фельдшерський
пункт, музей, кладовище.
Фермерськоме господарство «Краснормєєц» займається рослинництвом та
тваринництвом, де зайнято більше 100 чоловік працездатного населення.
В дошкільному навчальному закладі «Веселка» відкрито
дві різновікових групи з кількістю 36
дітей. В Новоіванівській загальноосвітній середній
школі навчається 96 учнів і працює 16 учителів.
Новоіванівський фельдшерський пункт обслуговує
450 чоловік
5 вересня 2014 року в селі Новоіванівське
відбулося урочисте відкриття Музею історії жителів
рідного краю, що налічує декілька оглядових кімнат:
українську світлицю, виставку фоторобіт «Моє рідне село – доброти і любові
криниця», присвячену пам`яті відомого поета-земляка Олександра Тараненка; кімнату
бойової слави, де зібрано і матеріали з історії села, і, звичайно, серцем музею є зал
Трудової слави, стіни якого прикрашають портрети почесних громадян, виконані
професійним
художником
Кудряшовим
В.К.
Спеціально до відкриття музею було впорядковано і
представлено для широкого загалу Книгу історій
життя і трудової слави почесних жителів села. Це
унікальне видання, що має промовисту назву «Ми
горіти прийшли у світ, щоб зробити життя
прекрасним…», – результат спільної натхненної
праці автора ідеї Гудожника Л.В., упорядника
Аксініної
І.В.,
педагогічного
колективу
Новоіванівської ЗСШ та директора музею Бутова
О.О.
Представлені в музеї експонати принесли новоіванівці та жителі інших сіл.
Серед старовинних предметів побуту найбільше речей подарувала Бакай Г.І. Є і
Почесні грамоти, ордени, медалі, уламки снарядів, гільзи від патронів часів ВВВ.
Наразі працюємо над оформленням виставки раритетних механізмів: патифонів,
телевізорів, швейних машин, обчислювальної та комп’ютерної техніки.
Музей
укомплектовано
сучасним
мультимедійним обладнанням
та зручними
меблями, що надає можливість зустрічати тут
високих гостей, проводити єдині уроки, зустрічі,
семінари та ін.
За
ініціативи
директора
ФГ
«Красноармєєць» Гудожника Л.В. було розпочато
роботу над створенням циклу документальних
фільмів про
почесних жителів. Наразі вже
створено два такі кінопроекти, героями яких стали
Басовський С.Л. та Сулима С.М. . Відео можна переглянути на сайті Новоіванівської
СЗШ, зайшовши на сторінку «МУЗЕЙ». Відрадно, що педагогічний та учнівський
колективи не залишаються осторонь, надають
допомогу й підтримку як у

повсякденній роботі музею, так і в організації масових заходів. Серед найактивніших –
Аксініна І.В., Кирик А.В., Войтанішек А.В.
Добре відомо, що «без минулого немає майбутнього». Тож запрошуємо всіх
бажаючих відвідати Новоіванівський музей, поповнити його власними, цінними з
історичної, етнографічної та культурологічної точки зору, експонатами. Двері музею
завжди відчинені! Ласкаво просимо!
ШКОЛА НАША – ЖИТТТЯ ДИВОГРАЙ
Новоіванівська школа була побудована в 1960 році, її
відкриття стало великим святом для всіх жителів села.
Першим директором нової середньої школи
стала
Мірошник Марія Іларіонівна. На той час у школі було 8
класів і вечірня школа. Класи були великими, іноді по 38
чоловік, бо до школи ходили діти з декількох сіл:
Сокільського, Олексіївни, П’ятихаток, Новотимофіївки і
Федорівки.
В 1995 році, під час проведення районної
конференції по відродженню сіл Дніпропетровської
області, до старого корпусу було добудовано новий
для початкової школи та найбільший у районі
спортзал.
Головною метою діяльності педагогічного
колективу є виховання високоморальної особистості.
Основними пріоритетами в роботі школи є
відродження та збереження національних традицій,
формування культури,
вихованості школярів через знайомство із скарбницею світової культури, виховання
громадянськості, формування особистості кожного школяра через національну
свідомість.
На сьогоднішній день в школі працює 18 вчителів. Очолює його директор школи
Аксініна Інна Василівна.
Учні молодших класів є членами барвінкової країни. Різними стежинками діти
крокують цією країною, вивчаючи народні традиції, символи, розширяючи коло своїх
інтересів, займаючись фізичною
культурою, спортом.
В школі діє орган шкільного
самоврядування.
Шукаючи
шляхи втілення в життя
самоврядування, було вирішено
створити
президентську
республіку «Веселкову», яку
очолює Президент. Вибори
президента відбуваються раз на
2 роки. Прийнявши інавгурацію, Президент формує Кабінет Міністрів, що складається
з 7 міністерств: Міністерства культури, праці, освіти, фізкультури і спорту, зв’язків з
громадськістю, громадських організацій, дисципліни і порядку.

У школі діє 6 волонтерських загонів, мета яких – допомога людям похилого віку,
ветеранам Великої Вітчизняної війни, вдовам, інвалідам. Учнів радо зустрічають в
кожному домі, адже вони є гарними помічниками.
Школа багата своїми традиціями: святкування, дні самоврядування, великі
піонерські походи, зустрічі з працівниками сільського господарства, екскурсії, святкові
концерти.
ВЕСЕЛО ЖИВЕТЬСЯ У «ВЕСЕЛЦІ»
Історія дошкільної освіти села Новоіванівського
розпочалась давно, більше 60 років тому.
Під час Великої Вітчизняної війни 87 жителів села
пішли захищати Батьківщину. Повернулося їх тільки 47
чоловік. Українські села на той час вели важку
боротьбу за відбудову. Люди поверталися до своїх
домівок. Відновлювались колгоспи, потрібні були
робочі сили, народжувались діти. Тому постала потреба
у створенні дитячого садка. Перший дошкільний заклад
було відкрито в Новоіванівці в 1948 році. З самого початку відвідувало садочок лише
15 дітей. Розташований він був по вулиці Центральній в простому житловому будинку.
Матеріальна база була до того бідною, що дітей клали спати прямо на долівці на
розстелених ряднах. Першою завідувачкою стала молода, енергійна, відповідальна
Пазіна Катерина Єфремівна, яка все своє трудове життя провела з дітьми.
Час ішов. Будинок ставав малим для
більшої кількості дітей.
В
1954
році
директором радгоспу «Червоноармієць» був
призначений Ткаченко Микита Силович. При
ньому
відбулися великі
зміни.
Село
розбудовувалось. Ткаченко М. С. розпочав
будівництво нової школи та дитячого садка. Їхнє
відкриття в 1960 році стало великим святом для
всіх жителів села. Новий заклад був розрахований
на дві групи. Кімнати стали просторими і світлими, подвір’я – затишним, так як
територія садочка розташувалася подалі від дороги.
В 1995 році на Юр’ївщині відбулася конференція з благоустрою району.
Новоіванівському знову повезло: в центрі села виріс двоповерховий красень – дитячий
садок «Веселка». Який радісно зустрів своїх вихованців. До 2007 року він був
сезонним дитячим садком. З 20 серпня 2007 року заклад розпочав свою роботу на
постійній основі.
Сім років очолювала Новоіванівський дошкільний заклад «Веселка» Кісельова
Світлана Павлівна. Завдяки співпраці Юр`ївської
районної ради, районного відділу освіти, голови
Новоіваніської сільської ради, депутата обласної
ради Леоніда Васильовича Гудожника в грудні
2012 року було відкрито другу групу садочка.
З того часу в дошкільному закладі функціонують
дві різновікові групи: група «Сонечко», в якій
виховуються діти від 1,5 до 3 років та група
«Дзвіночки» - від 3 до 6 років.

Сьогодні дитячий садок «Веселка» очолює Тупиця Ксенія Володимирівна. ЇЇ колектив
складається з 15 чоловік. Це 5 педагогічних працівників та 10 чоловік обслуговуючого
персоналу. З 5 педагогів: 2 мають вищу освіту, 1
спеціаліст ІІ категорії. Всі вони справжні майстри
своєї справи, які люблять дітей і добре опікуються
ними.
Пріоритетним напрямком роботи закладу є
громадянське виховання.
Реалізовуючи цей
напрямок роботи педагоги виховують у дітей
любов до своєї Батьківщини та рідного краю.
Велику вдячність працівники, вихованці та батьки
висловлюють постійним благодійникам дитсадка – ФГ «Красноармеєц» на чолі з
Гудожником Леонідом Васильовичом. Заміна системи опалення, пластикові вікна,
подарунки на свята – це маленька краплина у великій турботі про вихованців.
На сьогоднішній день актуальним постає завдання відкриття актового залу та
оновлення майданчика для гри. Але всі члени колективу впевнені,що це їм під силу.
Тупиця Ксенія Володимирівна, завідуюча дитячий садок «Веселка»

Волонтерський рух Юр’ївщини
КОРОТКИЙ ЗВІТ
08 лютого 2015 року волонтери
побували в гостях у наших артилеристів 93
бригади.
Привезли двома машинами хлопцям багато
різного: одяг, продукти, консервацію,
свіжу випічку та котлети від прекрасної
половини наших двох районів, і навіть 400
кг яблук, а саме головне, те що, батько,
який спеціально поїхав на передову зміг
побачитися зі своїм сином, який там
служить, і зміг впевнитися в тому, що з ним все гаразд. З нами приїхав підтримати
хлопців і письменник із села Морозівське Леонід Федосійович Настаченко. Він
декламував хлопцям свої вірші та подарував багато книжок з автографом. Хлопці дуже
чекають ротації і дембеля та надіються, що їх замінять призовники з 4 хвилі
мобілізації, бо вони тут вже майже рік. А ще кажуть, що їх одягають і годують тільки
волонтери. На запитання Олександра Ільченко: «Що вам видала держава?» один
солдат відповів солдат мовчки, показавши на АКСУ. В 93 бригаді танкісти просять
вологі серветки, бо митися ніде. Так і до речі, там терміново потрібні толкові офіцери.
Ільченко Олександр, волонтер

Герої не вмирають!
08 лютого 2015 року не стало нашого земляка, бійця 39 батальйону
територіальної оборони - Пономаренка Євгена Володимировича, який загинув під час
виконання бойової операції в зоні АТО.
Коротке життя Євгена не було безхмарним, та він серцем і душею переживав за
свою державу, був патріотом і вірним сином України. На східний фронт пішов
добровольцем навесні 2014 року. Влітку отримав поранення. Лікувався в

Дніпропетровській обласній лікарні ім.Мечнікова. Потім була
реабілітація в Львівському госпіталі. Після лікування Євген знову
пішов на фронт… і його життя обірвалося… Йому було 28 років.
Віддати данину пам’яті загиблому герою прибули його побратими,
односельці, друзі, жителі Юр’ївського району.
Воїн-герой Пономаренко Євген Володимирович занесений до
Книги пошани селища Юр’ївка посмертно, почесний громадянин
свого рідного краю навіки залишається в пам’яті людей.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Євгена. Він
назавжди залишиться в наших пам’яті та серцях.
Зайцева Л.В.,секретар Юр’ївської селищної ради

Україна – єдина країна!
З 9 по 15 лютого в Новогригорівському СБК
проведено акцію «Україна – єдина країна!». В рамках
акції проведено збір допомоги для воїнів зони АТО.
Небайдужі жителі наших сіл принесли: овочі,
консервацію, сало, солодощі, мед, одіяла, матраци,
предмети особистої гігієни, медикаменти. Велика
всім подяка.
Окремо хочеться подякувати керівнику ФГ
«Сонячне» Івану Афанасійовичу Скирді, який
долучився до акції. Він особисто передав воїнам – 10 пар шкарпеток, 10 пар
рукавиць, ящик печива, ящик цукерок, упаковку бинтів.
Ми сильні, коли ми гуртом і не треба цього забувати.
Шеменьова Н.С., директор Новогригорівського СБК

Новини аграріїв
Про підготовку до проведення весняно-польових робіт 2015 року
В районі налічується 11 товариств, 96 фермерських господарств, 4 приватні
підприємства
та
930
одноосібників,
які
займаються
виробництвом
сільськогосподарської продукції на загальній площі 66634 га сільськогосподарських
угідь.
Восени 2014 року посіяно всього озимих зернових на площі 23078,7 га, більше
проти минулого року на 5850 га, в т. ч. озимої пшениці на площі 21221,0 га (116 % від
плану) і більше проти минулого року на 5163 га, озимого жита 95,60 га (100 %),
озимого ячменю 1762,1 га (184% від плану), більше проти минулого року на 737 га,
крім того посіяно озимого ріпаку на площі 1139,5 га (133% від плану) і більше проти
минулого року на 591 га.
Станом на 12.02.2015 року посіви озимих зернових культур знаходяться в
доброму стані 8919,6 га (39%), в задовільному 10355,0 га (45%), слабі та зріджені
3804,1 га (17%), в т. ч.: озимої пшениці в доброму стані 8824 га (42%), в задовільному
стані 9020,04 га (43%), слабі та зріджені 3377 га (16%), озимий ячмінь в задовільному
стані 1335 га (76 %), слабі та зріджені 427,09 га (30%), озиме жито 95,6 га ( 100%) в
доброму стані, крім того озимий ріпак в задовільному стані 764 га (67%), слабі та
зріджені 375,5 га (33%).

Потреба: в насінні ярих зернових культур по району складає 1892 тонни (в
наявності 1273 тонин), в мінеральних добривах 3817 тонн (в наявності 3524 тонни).
Сільгосппідприємствами ведеться підготовка техніки до весняного комплексу
робіт. На звітну дату із 366 тракторів відремонтовано 315 (86%), із 244 сівалок
відремонтовано 210 (86%), із 348 культиваторів
відремонтовано 297 (86%).
Господарства району на весняний комплекс робіт забезпечені дизпаливом на 61%
(1044 тонни від потреби 1712 тонн), бензином на 59% (724 тонни від 427 тонн
потреби), дизельним маслом на 60 % (60 тонн від 101 тонна потреби).
Планується посів ярих зернових культур на площі 16673 га, технічних – на
20075 га, овоче-баштанних - на 1369 га, кормових – на 1131 га.
Антонов М.І., начальник управління агропромислового розвитку Юр’ївської РДА

Управління соціального захисту населення
інформує…
Інформація управління соціального захисту населення про стан
нарахування та виплат пільг, субсидій та соціальної допомоги
населенню району у 2014-2015 році, виплату одноразової грошової
винагороди жінкам, яким присвоєне почесне звання «Мати-героїня»
Першочергові
завдання
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації полягають у тому, щоб забезпечити належний соціальний захист
і підтримку ветеранів війни і праці, сімей з дітьми та інших малозабезпечених верств
населення.
За 2014 рік спеціалістами відділу прийому громадян прийнято 893 заяви на
призначення 2239 видів соціальних допомог,
виплачено коштів на ці соціальні
допомоги у загальній сумі 13,1 млн. грн., а саме:
1. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам
(непрацюючим, студентам, зареєстрованим у центрі зайнятості, підприємцям) – 135,85
тис. грн. Цей вид допомоги призначено 94 особам. У 2015 році надійшло та
опрацьовано 7 заяв. Змін щодо призначення цього виду допомоги не було.
2. Допомога при народженні дитини – 6780,26 тис. грн. Зазначену допомогу
одержувало 404 особи на 415 дітей, з них: 156 осіб отримали одноразову допомогу
при народженні дітей. Відбулись зміни відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 25 червня 2014 року № 208 „Про внесення змін до Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми». Допомога при народженні дитини, яка
народилась після 30 червня 2014 року, надається у розмірі 41280 гривень. Виплата
допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги
виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 722,66
тис. грн. Цю допомогу отримувало 384 особи на 406 дітей. Відповідно внесених змін
до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року № 208 „Про
внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім”ям з дітьми”
з 01 липня 2014 року допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку припинена. Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні
першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступні 12 місяців призначається
допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 гривень.

4. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 613,43 тис.
грн. На обліку перебувало 21 опікунів, які одержували зазначену допомогу на 25 дітей.
5. Допомога на дітей одиноким матерям – 1576,66 тис. грн. 259 осіб одержували
соціальну допомогу на 355 дітей.
6. Тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
(замість аліментів) – 85,88 тис. грн. 15 осіб одержували соціальну допомогу на 18 дітей.
7. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 1685,92 тис. грн. На
протязі поточного року 61 сім’я одержувала зазначену допомогу, з них: 25 –
багатодітні, в яких виховується 68 дітей.
8. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам –
904,18 тис. грн. Соціальну допомогу отримували 102 інваліди дитинства.
9. Допомога при усиновленні дитини – 1,48 тис. грн. Зазначену допомогу у 2014
році отримував 1 усиновитель на 1 дитину.
10. Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам протягом року проведено виплату через пенсійний фонд. 28 осіб на протязі
поточного року одержували зазначену допомогу, з них: 2 – інвалідів загального
захворювання 1 групи; 13 – інвалідів загального захворювання 2 групи; 12 – інвалідів
загального захворювання 3 групи; 1 – особа, яка досягла віку (жінки-58, чоловіки-63),
які не мають права на пенсію.
11. Щомісячну грошову допомогу малозабезпеченим особам, які проживають
разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, отримували 12 осіб по
1218 грн. щомісячно.
12. Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючим працездатним особам, які
доглядають за інвалідом 1 групи, а також за престарілим, який досяг 80-ти річного віку
– 4,8 тис. грн. 5 осіб (2 особи інваліди 1 групи, 3 особи досягли 80-ти річного віку)
отримували компенсацію на догляд.
13. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 №
558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги» було призначено компенсацію непрацюючим фізичним
особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної
сторонньої допомоги –38,5 тис. грн. 25 осіб отримували компенсацію за надання
соціальних послуг на догляд.
14. На виконання Постанови КМУ від 31.01.2007 № 81 „Про державну соціальну
допомогу на дітей сиріт позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „Гроші ходять
за дитиною ” виплачено – 1365,2 тис. грн. У Юр’ївському районі на базі родин діяло: 3
дитячих будинку сімейного типу, в яких виховувалася 21 дитина та 7 прийомних сімей,
в яких виховується 16 дітей. На протязі 2014 року відбулися зміни – одному будинку
сімейного типу надано статус прийомної сім’ї.
15. З метою соціального захисту громадян, які переїхали з Донецької та
Луганської областей на тимчасове перебування до
району, управлінням
соціального захисту населення згідно постанови КМУ від 01.10.2014 № 509 « Про
облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції», зареєстровано 183 особи, із них 26 дітей

(138 сімей) та проведено виплату щомісячної адресної допомоги для покриття
витрат на проживання, , в тому числі на оплату житлово - комунальних послуг.

Призначення та нарахування пільг, субсидій
Станом на 01.01.2015 року до Єдиного державного автоматизованого реєстру
осіб, які мають право на пільги, внесено інформацію про 3752 особи, в тому числі:
- 379 - ветеранів війни; 1473 - «дитини війни»; 2203 - ветерана праці; 84 постраждалих від аварії на ЧАЕС; 50 - ветеранів військової служби і внутрішніх справ;
206 – сільські педагоги, медики та працівники культури на пенсії; 161- багатодітна
сім’я ,в т.ч. 2 ДБСТ, 3 прийомні сім’ї .
У минулому році прийнято та опрацьовано 72 заяви від громадян для постановки
на облік до Реєстру пільговиків.
За 2014 рік з державного бюджету на пільги та субсидії направлені кошти в
сумі 1653,0 тис. грн., на 2015 рік заплановано 3750,4 тис. грн.
Протягом звітного періоду 174 громадянам пільгової категорії, згідно списків
наданих сільськими, селищною радами, нараховано компенсації на тверде паливо на
загальну суму 106,2 тис. грн. і 156 громадянам на скраплений газ на суму 11,3 тис. грн.,
перераховано відповідно 106,2 тис. грн. та 11,3 тис.грн. на особові рахунки
отримувачів.
За надані послуги зв’язку (абонплата та установка телефонів) пільговим
категоріям населення нараховано – 125,5 тис.грн., 1107 пільговиків.
За перевезення в приміському транспорті пільгових категорій громадян
профінансовано та перераховано автоперевізникам витрат на суму 10,1 тис.грн. (326
осіб), з урахуванням заборгованості минулих років. Придніпровській залізниці
відшкодовано за перевезення пільгових категорій громадян – 20,6 тис. грн. (949
поїздок).
Нараховано підприємствам – надавачам житлово-комунальних послуг по
природному газу 1345,2 тис. грн., електроенергії 149,2 тис грн..
З 01 червня 2015 року, згідно змін до окремих законів України, передбачено:
- вилучення із законів права окремих категорій громадян на пільговій проїзд . При
цьому буде збережено таке право для інвалідів війни І та ІІ групи, учасників
бойових дій, ветеранів військової служби, інвалідів І та ІІ групи, дітей - інвалідів,
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених
сімей, осіб, які супроводжують інваліда І групи.
з 01 липня 2015 року передбачено:
- надання окремим категоріям громадян пільг з оплати житлово - комунальних
послуг, послуг зв’язку, на придбання твердого палива, скрапленого газу з
урахуванням рівня доходів сім’ї пільговика (якщо розмір середньомісячного
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу).
Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України « Про
затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням
доходів сім»ї »
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про
спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного(побутового) палива» зі змінами та доповненнями протягом минулого року
звернулося за призначенням житлових субсидій на житлово-комунальні послуги

(природний газ, електроенергія) 422 сім’ї, а скористалися цим правом 297 сімей. У
порівнянні до опалювального періоду 2013-2014 років, звернень збільшилось на 61
сім’ю, на придбання твердого палива та скрапленого газу 101 сім’я.
Нараховано підприємствам – надавачам житлово-комунальних послуг
283,4 тис. грн. Відшкодовано повністю.
Нарахування на тверде паливо та скраплений газ склало 91,5 тис.грн. та відшкодовано
90,3 тис.грн. з урахуванням заборгованості минулих років.
Протягом звітного періоду проведено 421 перерахунків за фактично надані та
використані комунальні послуги, в наслідок чого зменшено суму нарахувань на 72,1
тис.грн.

Присвоєння та виплата одноразової допомоги винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
Відповідно до Закону України «Про державні нагороди», почесне звання
України є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні
заслуги перед Україною. Згідно з Положенням про почесні звання України,
затвердженим Указом Президента України від 29.06.2001 р. №476/2001 почесне звання
України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до
шестирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених в
установленому законодавчому порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у
виховання дітей в сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти,
розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.
За весь період дії закону в районі 97 жінкам присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня», та проведено виплату одноразової винагороди,
9
жінкам в
установленному законодавчому порядку відмовлено . На сьогоднішній день подання
на нагородження почесним званням України «Мати-героїня» відсутні .
За останні два роки проведено виплати, а саме:
- протягом 2013 року була виплачена одноразова винагорода у загальній сумі 23,0 тис.
грн. 2 жінкам (по 11470,00 грн. кожній), яким було присвоєне це почесне звання у 2013
році;
протягом 2014 року була виплачена одноразова винагорода у загальній сумі 61,0
тис. грн. 5 жінкам (по 12180,00 грн. кожній це 10 прожиткових для працездатної
особи), яким було присвоєне це почесне звання у 2014 році.
Робота управління соціального захисту населення направлена на підтримку
найуразливіших верств населення району.
Л.А.Болдирєва, начальник управління

Спортивне життя району
Великій Перемозі присвячується!
20 лютого 2015 року у спортивному залі
Новоіванівської СШ відбувся турнір на Першість
ДЮСШ Юр’ївського району з фут - залу, присвячений
70 - річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, серед
юнаків груп вихованців тренера-викладача Ананченко
О.Б.
За гарною традицією спортивний захід відкрив
голова
Юр’ївської
районної
ради

Олександр Миколайович Буряк, який побажав перемоги усім командам.
У відкритті змагань узяли участь також, голова Новоіванівської сільської ради
Калініч О.Є.
Напружено та емоційно відбувся кожен матч, боротьба на спортивному
майданчику точилася дуже цікаво та з перемінним успіхом, де суперники штурмували
ворота одне - одного. Всі команди продемонстрували неабияку волю до перемоги.
У підсумку, перше місце посіли юнаки (2000 р. н.) - ДЮСШ Юр’ївка. Серед
юнаків 2002 р.н. на першому місці розташувалися юні футболісти групи філії ДЮСШ
Чаплинської СШ.
Першою серед юнаків 2004 р.н. була група філії ДЮСШ Новоіванівської СШ.
По завершенню Турніру відбулося
нагородження учасників. Церемонію провів
голова
Новоіванівської
сільської
ради
Калініч О. Є. Команди отримали дипломи та
торти. Кращим гравцям було вручено призи.
Організатори та учасники Турніру висловили
Подяку за кваліфікований арбітраж суддівській
бригаді.
До дому юні футболісти поверталися у
гарному настрої, адже були задоволені умовами,
створеними для їх виступів, а також чесною
боротьбою, що панувала на спортивному майданчику. Змагання пройшли на високому
організаційному та спортивному рівнях.
Насамкінець слід додати, що серія дитячих змагань найближчим часом
триватиме. Організатори змагань ДЮСШ Юр’ївського району та Організаційний
комітет.
Ю.В. Ромащенко, Директор КПНЗ Юр’ївська районна ДЮСШ»

Освітянські новини
«ВЕСЕЛКА ЩАСТЯ»
У душі кожної людини залишається спогад про першого вчителя, який навчив
найскладнішої людської діяльності-уміння вчитися, спілкуватися з людьми, природою,
книжкою.
Учитися, виховувати, розвивати дитину цікаво і радісно, важко й відповідально,
бо на очах відбувається диво: з невмілого, невпевненого в собі малюка виростає
особистість, яка мислить, багато знає, уміє, оцінює себе і інших людей. Початкова
школа має бути тільки успішною! А вчитель
початкових класів – дбайливий садівникпрофесіонал!
Обговорити
ці
питання,
поділися
роздумами про третій рік втілення Державного
стандарту початкової школи зібралися вчителі
початкових класів Юр’ївського району на базі
Водянської НСШ
6 лютого, де відбувся
районний семінар-практикум вчителів 3 класу на
тему "Створення ситуації успіху на основі

впровадження ІКТ в умовах втілення Державного стандарту початкової загальної
освіти".
До школи завітали: методист районного науково-методичного кабінету Марина
Леонідівна Зражевська, голова піклувальної ради школи Світлана Миколаївна Маловік,
отець Владислав, вчителі району 3 класу, батьки та односельці.
Гостям представлено вітання "Перша вчителько! Ти в серці назавжди!". Вчитель
3 класу Світлана Яківна зібрала чотири покоління своїх учнів: винуватців свята-учні 3
класу, учнів 7 класу, випускники 2013 та 2009 років. Всі були запрошені на урок
математики в 3 класі – «Математичне кафе» на
тему: "Множення і ділення в межах 100". Взяв із
собою валюту: увагу, швидкість, дисципліну,
учні замовляли різноманітні страви із меню:
асорті "Класичне", бутерброд "Числовий", напій
"Квітковий", фірмова страва, салат "Новинка",
печиво "Геометричне", коктейль "Цікавинка",
релаксація "Мезим-шлунку добре з ним" та
десерт. В кафе було затишно та весело. Діти із
великим задоволенням "поглинали" страви, бо
працювали під девізом: "Щоб перетравити знання, потрібно поглинати іх з апетитом". З
дитячого математичного кафе і учні, і вчителі пішли з масою позитиву та сюрпризом.
А далі всі стали свідками "Веселки щастя". Розпочалось свято зі "Святкової
пісні", у виконані вчителя-практикантки 3 класу Мілани Миколаївни та випускника
Біловола Тимура.
Гості переконались в тому, що щастя має сім кольорів. Третьокласники співали,
декламували вірші, дарували чудові рядки для рідних: матусь та татусів, бабусь та
дідусів. Випускник 2013 року Тимур Біловол разом зі своєї партнеркою, ученицею 9
класу Аліною Руденко, подарували присутнім композицію "Україна" та "Танок щастя".
Чарівною мелодією звучали пісні у виконанні випускниці 2009 року Батраченко
Юлії, директора школи Наталії Яківни з донькою Міланою Миколаївною. Родини
Маловік, Малих, Кравець, Волошиних, Музика, Сіладі, Друзь "поділились" з
присутніми краплинкою свого щастя.
Учасниками семінару відмічено, що він пройшов на високому методичному рівні. Всі
отримали задоволення та гарний настрій.
Районний науково-методичний кабінет
ВАХТА ПАМ’ЯТІ
21 листопада 2013 року за кілька днів до
укладання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським
Союзом,
український
уряд
радикально
повернув
курс
держави
від
євроітеграційного до курсу, спрямованого на
розвиток співпраці з державами-членами СНД.
Поступальний рух колеса історії зупинено.
Обурена таким рішенням уряду України, молодь
виходить на Майдан Незалежності у Києві.
Невдоволення підтримують по всій Україні. Це був
початок Революції Гідності.

Минає другий рік, відколи на Майдані у Києві, а відтак – на усіх майданах
України, розпочалася Революція Гідності. У серці України народний спротив тривав
94 дні. Україна заплатила надзвичайно високу ціну за те, щоб гідність її народу більше
ніким не була сплюндрована. Під тужливе «Пливе кача…» Майдан проводжав у Божі
засвіти новітніх героїв України – Небесну сотню. За цими героями – згорьовані батьки,
дружини, брати і сестри, осиротілі діти. . Майдан Незалежності – місце, де здобували
свою свободу, де встигли відчути все: і радість, і безвихідь, і горе, і біль, і гордість, і
повагу.
Пам’ятаючи подвиг людей, які відстоювали
гідність народу, його прагнення приймати доленосні
рішення, до останньої краплі крові захищати свої
переконання, учні району
долучились до
всеукраїнського вшанування пам’яті героїв Небесної
Сотні та воїнів – героїв, які загинули в АТО. В
загальноосвітніх навчальних закладах проведено
уроки – реквієм «Наші серденька, герої Майдану, з
Вами», виховні години « Вони боролись за єдність
України». В пам’ять про героїв було оголошено хвилину мовчання та запалено свічки.
Сьогодні українці мають підстави пишатись тим, що наша Батьківщина мала
славні періоди історії, справді легендарних героїв, мужньо пережила найважчі
випробування і не скорилися. Ми можемо гордитися тим, що Україна ніколи не
поневолювала інші народи, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких та
далеких сусідів. Майдан та Революція гідності потрясли не тільки Україну, а й увесь
світ.
Україна продемонструвала Європі і всьому світові, що українці – міцні духом,
волелюбна нація, яка навчилася поважати себе і
зуміла відстоювати свій
демократичний вибір. Майдан став місцем правди і свободи, добра, дружби, братерства
й гідності.
Сьогодні на сході точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє
України. Саме за це в АТО воюють сини – герої. На полі битви – захисники – воїни.
Ми вшановуємо пам'ять загиблих, а воїнам бажаємо скорішого припинення бойових
дій і щоб вони швидше повернулися додому живі та здорові. Героям слава!
Герої небесної сотні стати прикладом для кожного школяра, свідомого українця.
Їхній приклад має зупинити й тих, хто нині розпалив нове, інше протистояння.
КЗ «Юр’ївський районний науково-методичний кабінет»
Юр’ївської районної ради

Новини фізкультурно-масових заходів на території Юр'ївського району
у січні-лютому 2015 року
27 січня на базі Новоіванівської СЗШ відбулися
змагання на першість району з баскетболу серед юнаків
та дівчат 1998 р.н. У змаганнях прийняли участь 11
команд (4 команди дівчат та 7 команд хлопців) з 13 шкіл
району. Призові місця між собою розподілили: Юр´ївська
СЗШ (вчитель Онищук В.М.), Новоіванівська СЗШ
(вчитель Санін О.М.), Новов´язівська СЗШ (вчитель
Волшин А.В.) та Юр´ївська СЗШ (вчитель Гопка А.В.).

5 лютого команди Юр´ївської СЗШ гідно представили Юр´ївський район на
зональних змаганнях (м. Павлоград). Команда дівчат посіла 3 місце, команда хлопців
зайняла 4 місце.
Згідно плану роботи районного методичного кабінету, в березні 2015 року в
Юр'ївському районі два вчителі фізичної культури підтверджували свою педагогічну
категорію. 13 лютого на базі Юр´ївської СЗШ вчитель фізичної культури Онищук В.М.
давав відкритий урок з баскетболу в 10 класі.
20 лютого на базі Водянської НСШ відбувся районний семінар вчителів фізичної
культури на тему «Розвиток рухової активності учнів на уроках фізичного виховання
через впровадження інноваційних технологій».
З метою підвищення професійної компетентності вчителів щодо шляхів
формування фізичних і морально-вольових якостей учнів на уроках фізичної культури
за новим Державним стандартом, до уваги учасників
семінару спеціаліст І категорії Водянської НСШ
Руденко Т.І. презентувала урок у 7-му класі на тему:
«Козацькому роду нема переводу», інноваційний
інтегрований урок-змагання з фізкультури та історії
України за навчальним модулем «Футбол» та
позакласний захід «Спортивними родинами багата
Україна».
Кожен з учасників семінару виніс для себе багато
цікавого та корисного для подальшої роботи.

Культурне життя району
МУЗИКА МАЄ МАГІЧНУ СИЛУ…
Не вірите? А учні молодших класів районної
музичної школи Вербуватівської філії довели це. 11
лютого з концертною програмою "Крокуємо разом" вони
відвідали вихованців ДНЗ "Калинка".
Маленькі слухачі, наче заворожені, поринули у
чарівний світ інструментів. Адже не щодня почуєш
чаруючий звук невідомого до сих пір саксофону,
мелодійної флейти та блискавичного фортепіано.
Савченко Софія, Жовтюк Тетяна,Остап Таміла,
Мурафа Вероніка, Абель Дар'я, Ситник Тарас творчо
підійшли до підбору свого репертуару, який не залишив байдужим жодного з присутніх
в залі: а ні дітей, а ні вихователів, а ні працівників дитячого закладу.
Дарувати людям радість, заряджати всіх гарним настроєм, ділитися своїми
здобутками, а головне - отримати велике задоволення від свого виступу і вдячність від
глядачів - таку мету ставили перед собою юні музиканти, які будуть і надалі
продовжувати співпрацю з вихованцями дитячого закладу. А ми будемо чекати з
надією, що на нашому творчому небосхилі засяють нові маленькі зірочки.
В.Я.Ситник, викладач КЗК «Юр’ївська РДМШ» Вербуватівської філії
ЖИТТЯ ОБПАЛЕНЕ АФГАНОМ
26 років відділяють нас від того пам’ятного дня, коли останній радянський солдат
залишив землю Афганістану. Віддаючи данину пам’яті героям афганської війни,

11 лютого 2015 року в Центрі слов’янської
писемності та культури Юр’ївської ЦРБ, відбувся
відеоперегляд «Життя, обпалене Афганом». По
закінченні заходу О.Біловол ознайомила присутніх з
оглядом видань виставки «Афганістан: подвиг,
трагедія,пам’ять».
13 лютого 2015 року відбувся мітинг в пам’ять
про учасників бойових дій на території інших держав.
На заході були присутні ветерани афганської війни,
керівництво Юр’ївського району, народний депутат
України Нестеренко В.Г., учні Юр’ївської ЗОСШ і пересічні юр’ївчани. Після
урочистої церемонії відбулася душевна розмова за круглим столом в Центрі
слов’янської писемності та культури, керівництво району та Народний депутат України
Нестеренко В.Г. поспілкувалися з воїнами-афганцями. Були обговорені нагальні
питання з життя воїнів-афганців. Відбулася відверта розмова і про події сьогодення.
12 лютого 2015 року в Чернявщинській
бібліотеці-філії №13 на захід
«Афганістан:
біль,подвиг, пам'ять» прийшли
воїни-афганці:
Шикута Василь Корнійович, Грудина Віктор Якович,
матері
колишніх «афганців», сільський голова
Маркова Лілія Андріївна, рада ветеранів, депутати,
жителі села, учні школи. Із завмиранням серця
присутні слухали розповідь ведучих заходу Ялози
Т.М. та Авдієнко
Л.А. про події тих
часів, ледь стримуючи сльози всі переглянули фільм
про далеку і жорстоку війну. До присутніх звернулась
сільський голова з побажаннями здоров’я і довголіття
всім, мирного неба над головою, адже це
найголовніше в людському житті. Звучала хвилююча
пісня у виконанні Коби Аліни. Запалено свічки
пам’яті і хвилюючі емоції вже ніхто не стримував.
15 лютого
в Чаплинському музеї зібрались односельці на годину
мужності: «Ти вічний біль – Афганістан, ти наш неспокій…» щоб вшанувати
учасників війни в Афганістані та схиляли голови перед пам’яттю загиблих наших
земляків.
Касянчук О.М., завідуюча відділом обслуговування КЗ «Юр’ївська РЦБС»
ГЕРОЇВ УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ!
Час… У кожного із нас із ним свої рахунки, а в
України особливі: більше 360– и років боротьби за
Незалежність. Здавалося подолано всі перешкоди. Та в
ХХІ столітті знову вибух непокори і гідності проти тих,
хто ціною брехні і хворобливих амбіцій хотів
повернути Україну назад в рабство. Пророчі слова Т.Г.
Шевченка підняли українців на боротьбу за свободу. Їх
імена залишаться в пам’яті українського народу як

герої «Небесної сотні». 18 лютого 2015 року в Центрі слов’янської писемності та
культури для учнівської молоді відбулася година – реквієм «Герої не вмирають!». Під
час заходу присутні мали можливість побачити як починалися та розвивалися події на
Майдані Незалежності в листопаді 2013 рокуберезні 2014 року. Хвилиною мовчання молоді
люди вшанували пам’ять загиблих.
20 лютого 2015 року о 18 годині небайдужі
юр’ївчани зібралися біля райдержадміністрації
на мітинг пам’яті за загиблими на Майдані в
м.Києві. Присутні вшанували пам’ять загиблих.
Під передзвін церковних дзвонів запалили свічки
на згадку померлих.
В Чернявщинській сільській раді пройшла вахта
пам'яті «Україна.Патріотизм.Гідність». Жителі села
зібрались, щоб вшанувати загиблих рік тому в м.Києві
на Майдані Незалежності та згадати трагічні події тих
лютневих днів. Серед виступаючих - сільський голова
Маркова Л.А. та Антонов М.І., який зачитав звернення
до жителів громади від керівництва Юр'ївського району.
Захід супроводжували кадри подій на Майдані в лютому
2014 року.
В Чаплинському музеї працівники Чаплинського СБК
та Чаплинської бібліотеки-філії №12 провели літературномузична композиція “Герої не вмирають ” для односельців.
Згадавши події зими 2013-2014 років вони поринули в події
річної давнини. Присутні вшанували пам’ять загиблих на
Майдані Незалежності та вояків, зпгинули в зоні АТО
хвилиною мовчання.
В Новогригорівській ЗОСШ для учнів проведено
вахту пам’яті “Душі Ангелів в небо злітали, щоб нашу
калину довіку
не топтали”. Захід підготовлено
спільними зусиллями педагогічного колективу школи,
працівників
Новогригорівського
СБК
та
Новогригорівської бібліотеки-філії №8. на заході мова
йшла про події листопада 2013 року-лютий 2014 року.
Хвилиною мовчання і запаленими свічками присутні вшанували пам’ять загиблих на
Майдані та в зоні АТО.

Семенко О.А., провідний методист КЗ «Юр’ївська РЦБС»

Персони місяця
ВОНИ ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ!
Час вибрав їх, найкращих, найрозумніших, найвідповідальніших. Ті, хто
знаходиться на сході України, стали не такими, якими могли бути без війни. Вони
стають кращими, бо того, кого випробував Бог на міцність, чесність, вірність
побратимам, ніякі сили не зможуть зробити гіршими. Серед учасників подій в зоні

АТО служать і наші земляки. Сьогодні вся Україна вдячна їм за мужність, витримку і
стійкість.
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Гончаренко Микола Анатолійович
В сім’ї Гончаренків Анатолія Олександровича та Зої Антонівни,
13 березня 1990 року народився маленький синочок Коля. Його
народження, особливо для батька, було найбільш радісним, бо він його
перший і єдиний син, а тому він дуже любить його. Коля є для нього
опорою та надією. Навчаючись в Олександрівській СШ він не був
відмінником, але його всі любили, поважали за
доброту його
характеру, привітливість, щире серце. Завжди мав багато друзів. Після
закінчення школи - служба в збройних силах України. До лав української армії Колю
не призивали, так як вже на той час його батьки були пенсіонерами та потребували
догляду та підтримки, але Коля їх умовив та пішов на службу. Спочатку в Десні, далі в
Криму. Після служби пішов працювати на Павлоградський хімічний завод в пожежну
частину. В 2013 році знову служба у збройних силах по контракту. Спочатку був
Майдан, далі - Краматорський аеропорт, потім Донецьк. Рідні, друзі, односельчани
гордяться ним та чекають додому.
Зігунов Артур Геннадійович
Зігунов Артур Геннадійович 13 лютого 1990 року народження, простий
сільський хлопець, який зі школи мріяв бути капітаном корабля, а тому
після закінчення Олександрівської СШ в 2007 році вступив до Азовського
морського інституту Одеської національної академії. Але доля склалася
так, що за фахом працювати не вдалося. Артур отримав іншу
спеціальність та працював в управлінні «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГОЛЬ»
на шахті Героїв Космосу. 17 квітня 2014 року пішов добровольцем, щоб
захищати рідну землю. Був стрілком зенітної установки, а 28 серпня потрапив в
Іловайський « котел» до першого вересня знаходився в полоні. В даний час перебуває
в розпорядженні Черкаської військової частини. Одружений, 21 листопада дружина
Оля народила йому сина, якого назвали Ельдаром.
Антонов Ігор Вікторович
Антонов Ігор Вікторович 15 листопада 1970 року народження, проживає
в с.Сергіївка. Після закінчення школи навчався в Дніпропетровському
технікумі електрифікації сільського господарства. Службу проходив в
лавах Радянської Армії в Німеччині в танкових військах. Зі званням
сержанта повернувся додому, де його чекали батько, мати та молодша
сестра.
Одружений, разом з дружиною виховали двох дітей: сина Віктора та
доньку Оксану. Обоє закінчили вищі навчальні заклади, працюють за фахом. Ігор
працював в колгоспі шофером, потім слюсарем. Можливо маючи двох дорослих дітей
він і пішов добровольцем захищати рідну України. В даний час знаходиться в зоні АТО
під Маріуполем , полігон «Близнюки»(механік-водій).
НОВОВ’ЯЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Соколенко Микола Вікторович народився 07.12.1975р. в селі Новов’язівське. По
закінченню Новов’язівської СШ навчався в автошколі м.Павлограда. Призвали до лав
Радянської Армії. Після Армії пішов працювати в КСП «Прогрес» (ТОВ «ЛАН»)
механізатором. З квітня 2014 року знаходиться в зоні АТО. Одружений. Має двох
неповнолітніх дітей.
Живодьор Олександр Анатолійович народився 14.10.1986 р. в селі Новов’язівське.
Закінчив Новов’язівську СЗШ. Вступив до ПТУ № 11 м. Дніпропетровська. Призвали
до Збройних сил України. Після армії працював в м. Дніпропетровську. З квітня 2014
року знаходиться в зоні АТО. Неодружений.
Волошин Євген Анатолійович народився 19.03.1989 р. в селі Оріхове Солонянського
району Дніпропетровської області. Переїхали в село Новов’язівське. Навчався в
Новов’язівській СЗШ. Призвали до лав Збройних сил України. Добровільно пішов в
зону АТО. Неодружений.
Вільховий Роман Валерійович народився 23.02.1987 р в селі Водяне. Закінчив
Водянську НСЗШ. Навчався в Лозівському технікумі. Призвали до лав Збройних сил
України. По закінченню строкової служби залишився за контрактом. Знаходився в
зоні АТО. Неодружений.
ЧАПЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Сухиня Володимир Миколайович
27.08.1986 року народження.
Народився і виріс в селі Чаплинка. Одружений, виховують з дружиною
сина Владислава.
Працював в фермерському господарстві «МЮД» водієм. Проходив
військову службу в рядах української армії. Закінчив навчальний
підрозділ при в\ч А 3838 за спеціальністю командир автомобільного
відділення ВОС 837 182.
Мобілізований 12 лютого 2015 року. Зараз знаходиться на військовій
перепідготовці м.Чугуєв Харківської області.
Гузь Сергій Олексійович 22.06.1976 року народження. Народився
і виріс в селі Чаплинка. Одружений, виховують з дружиною доньку
Анастасію.
Працював в фермерському господарстві «МЮД» різноробочим.
Проходив військову службу в рядах української армії, по
спеціальності -артилерист.
Мобілізований
28 січня
2015 року. Зараз знаходиться на
військовій перепідготовці в частині «Десна» Чернігівської області.
ЧЕРНЯВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Цуприк Федір Сергійович народився в
селі Чернявщина
31.08.1978 року. Простий
сільський
хлопець,
закінчив
Чернявщинську середнью школу, потім школа ДОСААФ і служба в
Збройних силах України. Після закінчення служби повернувся в рідне
село, працював в МП «Оріль», потім в Павлоградському МУЗС.
Створив сім’ю, має двох доньок. Федір приймає участь в бойовій
операції в зоні АТО.

Цуприк Максим Сергійович був мобілізований з перших днів.
Цуприк Максим Сергійович 26.01.1983 року народження. Школа,
служба в Збройних силах України, а потім робота на насосній
станції Павлоградського МУЗС. Має сім’ю, виховує трьох дітей.
Отримавши повістку з військомату, Максим одразу пішов виконувати
свій обов’язок чоловіка.
Токай Ярослав Юрійович народився 10.06.1983 року, в простій
сільській сім’ї, закінчив школу, відслужив в Збройних силах України,
закінчив
Дніпропетровський технікум електрифікації сільського
господарства, робота. Створив сім’ю, має доньку.
Зараз захищає кордони нашої Вітчизни!
Коробка Олександр Анатолійович народився 15
листопада 1977 року в с.Чорноглазівка. Навчався в Чернявщинській
середній школі
потім в Юр’ївському ПТУ
де отримав
спеціальність тракторист – машиніст. В 1996 році служив в армії, а
після повернення працював в ПП «Лан». В серпні 2014 року
мобілізований до лав Української армії для участі в бойовій
операції в зоні АТО.
Муштей Валерій Леонідович 18.10.1976 року народження. Валерій з багатодітної
сім’ї, закінчив
Чернявщинську середнью школу потім
Юр’ївське ПТУ.
Отримав
спеціальність
водій-механік.
Служив в лавах Збройних сил України. Після отримання
повістки не вагаючись пішов до військомату. Служить в зоні
АТО.
Сабівчак Михайло Миколайович народився 12 листопада 1982
року в с. Чернявщина. Працює на насосній
станції
Павлоградського МУЗС. Одружений, виховує трьох дітей.Служить в зоні АТО.
Юр
ЮР’ЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Мартиненко Юрій Євгенійович, народився 4 жовтня 1976 року в
смт. Юр’ївка. Закінчив Юр’ївське ПТУ №81 і здобув професію
тракториста-машиніста широкого профілю та водія автомобіля
категорії «С». З 1994 по 1996 роки служив в лавах Збройних сил
України. Працював водієм в різних підприємствах та організаціях. З
2003 року працює водієм в ФОП Пепель І.В. Одружений, має доньку.
21 серпня 2014 року мобілізований до лав Національної гвардії
України. Юрію присвоєно звання «Почесний громадянин» та занесено
в «Книгу пошани» громадян Юр’ївської селищної ради.
Бойко Олександр Сергійович народився 16 жовтня 1992 року в с. Новодонецьке
Донецької області. В 2007 року закінчив Дніпропетровський професійний залізничний

ліцей за професією слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач
ремонтних вагонів. З 2010 по 2011 рік служив у Збройних силах
України. Після служби працює у відокремленому структурному
підрозділі «Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол»
Державне підприємство «Придніпровська залізниця» на посаді оглядача
ремонтних вагонів. В квітні 2014 року мобілізований до Збройних сил
України. Олександру присвоєно звання «Почесний громадянин» та
занесено в «Книгу пошани» громадян Юр’ївської селищної ради.
Письменний Олег Віталійович народився 19 травня 1994 року в
смт.Юр’ївка. В 2009 році закінчив Юр’ївську ЗОСШ, а в 2011 році
ПТУ №81 за спеціальністю кухар ІУ розряду. З 2012 по 2013 рік
служив в лавах Збройних сил України. 21 серпня 2014 року
мобілізований до Національної гвардії України. Олегові присвоєно
звання «Почесний громадянин» та занесено в «Книгу пошани»
громадян Юр’ївської селищної ради.
Кучерявий Олексій Олександрович народився 22 березня 1988
року в м.Павлоград. Закінчив ліцей за професією зварювальник
металевих споруд. З 2006 по 2007 рік служив в Збройних силах
України. З 2007 року працює зварювальником на залізничній станції
«Ароматна». Одружений, має доньку. В 2014 році призваний до
війська. Олексієві присвоєно звання «Почесний громадянин» та
занесено в «Книгу пошани» громадян Юр’ївської селищної ради.
Коваль Віктор Вікторович народився в 1971 року в смт.Юр’ївка. В
1988 році закінчив Юр’ївську ЗОСШ. З 1990 по 1992 рік проходив
службу в лавах Радянської армії. В 1996 році закінчив Дніпропетровську
будівельну академію. Після закінчення академії працював у районному
відділі архітектури та будівництва. З 2000 по 2003 рік працював
директором Центру технічної творчості дітей та молоді. З 2003 року
займається підприємницькою діяльністю. Одружений, виховує сина і
доньку. Віктору присвоєно звання «Почесний громадянин» та занесено
в «Книгу пошани» громадян Юр’ївської селищної ради.
Кучеренко Андрій Миколайович народився 18 листопада1974
року в с.Осадче Петропавлівського району. Після закінчення
середньої школи у 1995 році вступив до Академії праці та
соціальних відносин Федерації профспілок України на юридичний
факультет. З 1998 по 2001 рік працював начальником юридичного
відділу Павлоградського виконкому. З 2001 по 2003 рік займав
посаду начальника виконавчої служби Павлоградського управління
юстиції. З 2003 по 2004 рік працював в ПАТ «ПриватБанк»
Павлоградського відділення юрисконсультом. З 2004 по 2005 рік
юрист
ТОВ «Павлоградзернопродукт». З 2005 року займається адвокатською
діяльністю. Одружений, виховує доньку і сина. Андрієві присвоєно звання «Почесний
громадянин» та занесено в «Книгу пошани» громадян Юр’ївської селищної ради.

Сентябрьов Олександр Вікторович народився 20 березня 1975 року
в с.Тур’я Чернігівської області. Закінчив Щорське СПТУ №7. Служив
в армії. В с.Новогригорівка переїхав в 1995 році.
Зараз захищає свою батьківщину в зоні АТО.
Щербина Роман Анатолійович народився 26
грудня 1974 року в селі Чаплинка. В 1992 році
закінчив Чаплинську середню школу і отримав
права тракториста. Після школи пішов працювати до радгоспу
«МЮД». З 1993 по 1995 рік служив в Збройних силах України. В
1997 році одружився і переїхав до смт.Юр’ївка. Працював
механізатором в ПТУ №81, робітником в дорожній службі. З 2009
року працює в «Тандем-Агро». Роману присвоєно звання
«Почесний громадянин» та занесено в «Книгу пошани» громадян
Юр’ївської селищної ради.
Службу в зоні АТО також несуть - Кандаур Павло Юлійович, Лобко Юрій
Вікторович, Кузюк Ігор Дмитрович, Продан Іван Сергійович, Акименко Микола
Юрійович. Цим воїнам присвоєно звання «Почесний громадянин» та занесено в
«Книгу пошани» громадян Юр’ївської селищної ради.

Запитуєте? Відповідаємо!
Виділення земельних ділянок учасникам АТО
Законодавством України передбачено систему пільг для учасників бойових дій та
осіб, прирівняних до них, зокрема, це стосується і надання земельних ділянок.
Відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надаються, серед інших, такі
пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва.
Надання у власність земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному
статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що учасник бойових дій не
скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки та
надав відповідний документ, що посвідчує його участь в антитерористичній операції
(посвідчення, довідка, наказ тощо).
Земельні ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у межах
норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, а
саме у таких розмірах: для ведення садівництва — не більше 0,12 га; для ведення
особистого селянського господарства — не більше 2,0 га; для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не
більше 0,10 га; для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара.
Відповідно до Земельного кодексу України, зацікавлені в одержанні безоплатно у
власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення
особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки), індивідуального дачного будівництва у межах норм безоплатної приватизації,
подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого

самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у
власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу. У клопотанні
зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До
клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце
розташування земельної ділянки.
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який
передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно
до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, розглядає клопотання у місячний
строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за
замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
Розроблений проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з
територіальним органом Держземагентства України, а у разі розташування земельної
ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного
пункту, на якій планується розташування об’єкта будівництва, — із структурними
підрозділами районних державних адміністрацій у сфері містобудування та
архітектури.
Після погодження проекту землеустрою громадянину необхідно звернутися до
державного кадастрового реєстратора за місцем розташування земельної ділянки із
заявою про проведення державної реєстрації земельної ділянки та надання витягу про
земельну ділянку з Державного земельного кадастру. Процедуру державної реєстрації
земельної ділянки встановлено пунктами 107-115 Порядку ведення Державного
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2012 року № 1051.
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який
передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно
до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, у двотижневий строк з дня
отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в
разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної
документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку такої
експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та надання її у власність.
Згідно з статтями 125, 126 Кодексу право власності на земельну ділянку виникає
з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
Разом з тим зазначаємо, що згідно із частиною першою статті 122 Кодексу
сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у
користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для
всіх потреб.
Відповідно до частини четвертої цієї статті центральний орган виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи
передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності,
крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у
користування для всіх потреб.

Згідно з Положенням про Державне агентство земельних ресурсів України
Головне управління відповідно до покладених на нього завдань передає відповідно до
закону земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у
власність або в користування для всіх потреб в межах області».
Щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок
На
виконання
листа
Головного
управління
Держземагентства
у
Дніпропетровській області щодо дотримання умов Закону України «Про запобігання
фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»,
збільшення надходжень до бюджету та удосконалення окремих положень Податкового
кодексу України, а також необхідністю реалізації заходів щодо економічного та
раціонального використання державних коштів, недопущення втрат бюджету, та
забезпечення соціальної підтримки громадян, виходячи з фінансових можливостей
громадян, орендарям земельних ділянок необхідно звернутися до Головного
управління Держземагентства у Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ
пр.Кірова,2) з заявою про поновлення договорів оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності або внесення змін щодо
розміру орендної плати ( від 3 %) від нормативної грошової оцінки з наданням
наступних документів: копія установчих документів для юридичної особи, а для
громадянина – копія документа, що посвідчує особу та копія свідоцтва про державну
реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності ( у разі наявності); витяг з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки; витяг з Державного земельного
кадастру: копія договору оренди землі, до якого будуть вноситись зміни; копія проекту
додаткової угоди.
Для вирішення питання реєстрації права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, яке виникло на підставі договорів оренди землі,
укладених з Юр’ївською районною державною адміністрацією, орендарям земельних
ділянок, відповідно до ст.16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» звернутися до Реєстраційної служби Юр’ївського
управління юстиції, яке наділене повноваженнями щодо державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
І.Т.Чорна, начальник відділу Держземагентства в Юр’ївському районі
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