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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…
КОМФОРТНІ УМОВИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ПІД ЧАС
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ В ШКОЛАХ І ДИТСАДКАХ ЮР’ЇВСЬКОГО
РАЙОНУ ДОПОМОЖЕ СТВОРИТИ ЯПОНІЯ

За
ініціативи
керівництва
району
(райдержадміністрації, районної ради) та всебічної
підтримки
Дніпропетровської
облдержадміністрації,
районний
проект
модернізації навчально-виховних закладів для дітей
Юр’ївського району Дніпропетровської області із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій
пройшов у Токіо конкурсний відбір на отримання
фінансової допомоги в рамках проектів людської
безпеки програми „Кусаноне”, започаткованої Урядом Японії.
13 березня 2015 року відбулась церемонія підписання грантових
контрактів в Посольстві Японії (м. Київ). Надзвичайний і Повноважний
Посол Японії в Україні Шігекі СУМІ підписав 9 таких контрактів з
представниками української сторони.
Від імені Громадської організації «Асоціація фермерів та приватних
землевласників Юр’ївського району», грантовий контракт підписав
уповноважений член ради Асоціації, депутат Юр’ївської районної ради
Грицишин Руслан Ярославович.
Зокрема, у 3-х школах та 3-х дитсадках району за рахунок грантової
допомоги Японії (1,5 млн. грн.) будуть замінені 310 застарілих вікон на
сучасні пластикові з високим рівнем енергозбереження.
Ми вдячні народу та уряду Японії за те, що вони демонструють високу
соціальну відповідальність перед своїми партнерами, особливо в такі тяжкі часи
для України. Такою допомогою Японія підтверджує, що прагне забезпечити безпеку
людей та поглибити міжнародну співпрацю.
Цей грант – важлива допомога для дитячих садочків та шкіл Юр’ївського
району. На сьогодні комфортні, безпечні умови в освітніх закладах - це одне з
основних завдань збереження здоров’я дітей.

Волонтерський рух Юр’ївщини
ДОПОМОГА ОСВІТЯН ЮР’ЇВЩИНИ УКРАЇНСЬКИМ СОЛДАТАМ

Сьогодні всі, хто не байдужий до подій, що відбуваються на сході України,
намагаються надавати посильну допомогу нашій армії, воїнам, які мужньо
захищають Вітчизну, які постраждали під час збройного конфлікту в Донецькій та
Луганській областях.
Ми,
освітяни
Юр’ївщини,
низько
вклоняємось нашим воїнам-визволителям за їхній
щоденний героїзм та патріотизм, за те, що
захищають волю та свободу рідної України і
боронять мир для кожного з нас, щохвилини
ризикуючи своїм життям.
Для
допомоги
пораненим
солдатам,
працівники шкіл, дитячих навчальних закладів
зібрали кошти, на які було закуплено медикаменти і передано в Дніпропетровську
обласну клінічну лікарню імені І.І.Мечникова.
Велика щира подяка всім небайдужим, всім тим, хто є справжніми
патріотами нашої держави, хто долучився до благородної волонтерської справи! А
вона обов'язково буде продовжуватися і надалі.
Долучайтеся, не будьте байдужими, разом ми все подолаємо!
Відділ освіти райдержадміністрації

Новини з сільських рад
« СЕРЕД СТЕПІВ СЕЛО МОЄ ЧУДОВЕ…»

…Усміхаються вікнами хати,
Зі ставка воду райдуга п’є
Гарних сіл в Україні багато,
Та найкраще - Жемчужне моє…
Саме цими рядками із вірша Олександра Тараненко « Пісня про
Жемчужне» хочеться розпочати розповідь про Жемчужненську сільську
раду.
Жемчужненська сільська рада утворилася в 1954 році. До цього часу з
1918 року була Кіндратівська сільська рада.
До складу Жемчужненської сільської ради входить 6 населених
пунктів: Жемчужне, Василівка, Кіндратівка, Варламівка, Катеринівка, Затишне, в
яких проживає – 779 чоловік. Площа сільської ради становить - 9038,30 га.
Центральною
садибою
є – село Жемчужне ( до початку XX
ст.Стороженково). Першими поселенцями його були запорізькі козаки, які
посилились в цій місцевості після ліквідації Запорізької Січі. Спочатку це був
хутір Стороженка, який мав п’ять-сім дворів. Заснував його козак Стороженко.
Поступово
почалось селитись поселення
навколо хутора. Згодом хутір
перетворився в село. На початку XX ст. Стороженкове перейменували в
Жемчужне. Існує легенда про походження назви нашого села, яка говорить, що
начебто Катерина II проїжджала через село і випадково порвала намисто та й

розсипала. Намисто було із перлів (жемчуга) всі намистини зібрали, а однієї
так і не знайшли звідси і пішла назва села – Жемчужне.
Село Жемчужне розташоване на північному – сході Юр’ївщини, в 6 км від
районного центру смт. Юр’ївка та в 5 км від залізничної станції Жемчужне
на лінії Лозова-Павлоград Придніпровської залізничної дороги. Через
територію сільської ради проходить автосполучення Павлоград – Мерефа.
З 1988 року
територіальною
громадою
Жемчужненської сільської ради вправно керує
сільський голова Бубир Галина Іванівна.
Основний пріоритет для Галини Іванівни в роботі
– створення умов для успішного розвитку сіл,
розташованих на землях Жемчужненської сільської
ради та покращення буденного життя селянина.
Завдяки її ентузіазму та наполегливій праці на
території
Жемчужненської
сільської
ради
розташовані та діють установи та організації:
Жемчужненська ЗСШО, Жемчужненський ДНЗ «Перлина», Жемчужненська
бібліотека-філія № 4, послуги населенню надають відділення зв’язку та
чотири магазини.
Жемчужненський ФП, в якому завдяки тісній співпраці Галини
Іванівни з районним керівництвом реалізовано
проект ЄС/ПРООН СВА "Місцевий розвиток
орієнтований
на
громаду",
впроваджено
енергозберігаючі технології.
Завдяки участі в проекті Українського фонду
соціальних інвестицій, Кіндратівський ФП став
переможцем конкурсу успішних громад
та
отримав цінні подарунки - комплектне медичне
обладнання.
Жемчужненський сільський клуб отримав диплом переможця обласного
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в проекті
"Упровадження енергозберігаючих технологій, відродження
національно культурних традицій на селі".
На території сільської ради проживає 211 людей
похилого віку, які є ветеранами Великої
Вітчизняної
війни,
солдатськими
вдовами,
ветеранами
праці,учасниками
бойових
дій, дітьми
війни, одинокими. Це
люди, які на своїх плечах винесли страшний тягар
війни, ті, котрі на власні очі бачили жахіття смерті, біль
втрат, солоний присмак поту, розпач матерів, плач
дітей. Зараз їм важко, даються взнаки роки та хвороби. Галина Іванівна не

залишає цих людей без уваги та підтримки разом з головою ради ветеранів
Засядько О.В. та його ветеранською командою. Вони знають добре, як себе
почувають ветерани, одинокі та пенсіонери, їх матеріально-побутові умови.
Щорічно, в кожному населеному пункті відзначається День людей похилого
віку.
Найбільше сільськогосподарське підприємство ТОВ «Прогрес-Агро», яке
очолює Закамська Л.В., обробляє – 2308,52 га. Вирощуванням зернових
культур також займаються: ТОВ "Урожай", ФГ "Тандем Агро", приватні
підприємці та одноосібники.
В рамках виконання програм щодо благоустрою населених пунктів, за
рахунок коштів обласного бюджету, проведено ямковий ремонт вулиць в
с.Жемчужне: Жовтнева, Шевченко, Набережна, Молодіжна на суму – 32 тис.
грн.
Приділяється увага проблемному питанню, щодо належного вуличного
освітлення сіл. Відновлено вуличне освітлення
по вул. Шевченко в с.
Василівка на суму – 8,5 тис. грн. за рахунок коштів приватних підприємців.
На
сьогоднішній
день
залишається
проблемним
питання
щодо
утримання
територій сіл в чистоті. Але із цією проблемою
стараємося впоратись. Щовівторка жителі с.
Жемчужне
користуються
послугою
Юр’ївського комунального підприємства по
вивезенню сміття на полігон
ТПВ в смт.
Юр’ївка. Також
організовуємо суботники,
сходки, оголошення конкурсів на "Кращий
двір", "Кращу вулицю" підсумки яких завжди
підводяться на святі «День села».
В серпні цього року с. Жемчужне
відмічає 225 – річчя свого заснування.
Села
вимирають
не дивлячись
на
асфальтовані дороги, газифікацію, а відсутність
роботи спонукає людей покидати насиджені
місця і їхати в пошуках роботи в інші селах
чи міста. Але не дивлячись на всі перераховані
тривоги, виконавчий комітет завдяки тісній співпраці з Юр’ївською районною
радою, райдержадміністрацією та районними службами намагається працювати
так, щоб якомога менше було не вирішених питань в наших селах та в його
мешканців.
Колектив Жемчужненської сільської ради
ОСТРІВ ДИТИНСТВА
Починаючи розповідь про дошкільне дитинство, в пам`яті мимо волі
постають рядки дитячого вірша:
« Стоїть в селі будинок,
До нього сто стежинок,

А в ньому сто доріжок,
Там тупця сотня ніжок….»
І справді, кожного ранку, на протязі більшої половини століття, малеча в
супроводі батьків, поспішає до своєї другої домівки, в велику дружну родину. Не
можна сказати, що велика та простора… Порівняно невеличка будівля, але подомашньому затишна, справжня перлина на території Жемчужненської сільської
ради. І назву має підходящу – Жемчужненський дошкільний навчальний заклад (
ясла-сад) «Перлина».
Функціонує дитячий садок із 1947 року. На той час був підпорядкований
колгоспу «Вільний степ». Ні для кого не таємниця, що з давніх – давен праця на
землі (огородня бригада, ферма, тік, робота в полі і т. д.)була почесною і дуже
тяжкою, а праця в дошкільних закладах вважалася легкою. Отож правління
колгоспу направляло туди людей, які за станом здоров’я не могли виконувати
важку фізичну роботу.
В 1978 році дитячий сад прийняла Бубир Галина Іванівна. Педагог за
фахом, молода, енергійна, талановита віддавала вона своїм вихованцям турботу,
ласку, свій досвід та знання. Були закуплені нові меблі, дитячі приладдя для
занять, методична література та посібники. По її замовленню приїздило багато
молодих спеціалістів (вихователів), але, знаходячи свою долю, покидали село. Так
в 1988 році Бубир Г. І. прийняла на роботу Семенко Н.В. та Скопу О.В., які
приїхали за направленням в дошкільний заклад. Саме вони працюють
вихователями і по цей час.
Настали тяжкі 90-і роки. Колгосп збанкротував. Дошкільний заклад
припинив свою роботу. Немало зусиль приклала Галина Іванівна для того, щоб за
стінами знову почувся дитячий сміх. В 2003 році дитячий садок взяла на баланс
Жемчужненська сільська рада, головою якої вже на той час була Бубир Г. І..
Керівництво дошкільним закладом було довірено Іващенко Л. Ф. Був зроблений
капітальний ремонт (замінено вікна, двері, проведена каналізація,
відремонтований санвузол, підведена вода, придбано нові меблі, постільну
білизну, кухонне приладдя та електричну побутову техніку.
В 2013 р. Іващенко Л. Ф. виявила бажання піти на заслужений відпочинок, і
ДНЗ «Перлина» очолює Тернова О. І.. Під її умілим керівництвом працює
дружний, згуртований колектив, який всі свої сили віддає на створення
сприятливих умов для всебічного розвитку особистості. Це – вихователі Скопа О.
В. та Семенко Н. В., помічник вихователя Денисенко Н. П., кухар Денисенко О.
В., оператор машинного прання Денисенко Т.
В., кочегар Бондаренко В. М., сторож Бубир
О. А.. Підтвердженням цієї доблесної праці
є нагороди від обласного управління освіти,
обласної ради та адміністрації районного
відділу освіти.
У дошкільному закладі працює одна
різновікова група, яку відвідують 23
вихованці віком від 1,5 до 6 років.
Налагоджений підвіз малюків із сіл, які знаходяться на території Жемчужненської

сільської ради. Девіз колективу: «Кожна дитина – маленька перлина». Працівники
садка прагнуть до створення новог, сучасного образу дошкільного закладу,
головним завданням якого є покращення комфортних умов для виховання своїх
маленьких «перлинок». Так, придбаний спортивний інвентар для занять з
фізкультури та нові стенди для оформлення
приймальної кімнати.
На протязі року з садочка лунає веселий
дитячий сміх, а свята, які там проводяться,
зацікавлюють не тільки батьків, а й жителів
Жемчужненської сільської ради. Це і Новий рік, і
свято 8-ого Березня, і свято Осені та випускників і
т.д. Також дітлахи із своїми наставниками вітають
ветеранів біля меморіального комплексу, людей
похилого віку, приймають участь майже в усіх культурно-масових заходах:
сільських вечорницях, концертах до Дня Незалежності та Дня Державного
Прапора України, Івана Купала і т.д.. Тісно садок співпрацює зі школою. Так
проведені загальні розваги: «Зустріч з казкою», «Веселі старти», «Миколая
величаємо». Міцний зв’язок з дитсадочком має сільський бібліотекар Козак Л.З., а
діти в свою чергу являються активними «читачами».
Не забуває про «Перлину» і сільський голова Бубир Г. І.. Саме вона
докладає багато зусиль, щоб малюкам було тепло і затишно в стінах другої
домівки. Посильний вклад у функціонування ДНЗ «Перлина» роблять і батьки
вихованців. За співпрацю у вирішенні фінансової частини велика подяка нашим
спонсорам: Агрофірмі «Прогрес» під керівництвом Закамської Л.В., Денисенку
П.С., Денисенку В.С., Семенку Л.Л., Горбатку Р.В., Скопі І.В., Осьмаку О.С..
Адже тільки в єдності та згуртованості можна добитись позитивних
результатів.
Колектив дитячого садочка «Перлина»
ШКОЛА – ЦЕ ЦІЛИЙ СВІТ, У ЦЕНТРІ ЯКОГО -УЧНІ
Сільська школа – це культурно – освітній центр села. На сьогоднішній день
школа – це новий тип мислення і новий підхід до освіти, що проявляється в
новому інтерактивному структуруванні знань і процесу виховання.
Жемчужненська СЗШ заснована у 1987 році. У школі навчається 66 учнів.
В школі є 11 навчальних кабінетів, бібліотека,
їдальня на 36 місць, 1
комп'ютерний клас.
Упродовж багатьох років у школі склалася чітка система
організації військово – патріотичного виховання
учнів. Школярі підтримують в ідеальному стані
місця поховання воїнів, що загинули при
визволенні села, надають допомогу ветеранам
війни, інвалідам, одиноким непрацездатним
односельчанам.
При школі щорічно працює «Школа молодого
вчителя», якою керують вчителі, що досягли
найкращих результатів у вирішенні завдань

навчально-виховного процесу. Педколектив працює над вирішенням науковометодичних проблем: обласної – «Креативна освіта для розвитку інноваційної
особистості», районної - «Створення умов для особистісного зростання та
розвитку творчого потенціалу особистості шляхом використання інноваційних
технологій», шкільної — «Креативність –основа творчої самореалізації
інноваційної особистості»
Адміністрація та творчий колектив вчителів продовжують працювати над
втіленням в практику роботи школи педагогічної спадщини В.О Сухомлинського
та ідей гуманізації. Мета, якої прагне досягти колектив – створення атмосфери
підтримки учнів, розвитку їхніх здібностей та можливостей становлення
особистості.
Головною метою школи є формування і розвиток високо - інтелектуальної,
здібної і вихованої, фізично здорової, свідомої особистості з громадською
позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті. З цією
метою в нашій школі протягом 2014-2015 року проходив цикл заходів,
спрямованих на виконання даної проблеми.
В школі постійно діють шкільні методичні об'єднання: вчителів початкових
класів, класних керівників, Вчителів природничого циклу, вчителів гуманітарного
напрямку, творча група, методичний осередок, школа молодого вчителя.
Очолюють ці ділянки роботи вчителі з досвідом роботи: Глушко Т.В., Лютенко
В.О. , Свиридюк О.М., та Зінченко Н.В.
Протягом навчального року вчителями були проведенні районні семінари з
світової літератури та з природи в 3 класі. відкриті уроки, виховні заходи.
Цікаво і змістовно пройшов тиждень української мови та літератури, де були
представлені різні виховні, розважальні заходи. Наявність комп’ютерних класів та
дистанційних курсів дає змогу проводити не тільки уроки інформатики цікаво і
змістовно, а й уроки фізики, хімії, математики, біології, історії, правознавства,
географії, мови, літератури та ін. Цікаве дозвілля було поєднане з науковими
дослідженнями при проведенні тижня математики (Лютенко В.О.), проведено
тиждень біології, на якому був проведений «Брейн - ринг».
З нетерпінням учні чекають Дня Святого Миколая і вже стало традицією
кожного року проводити свято для учнів початкових класів. (Глушко Т.В.,
Закалюжна Ю.В., Поздняков В.М., Яицька К.С..). А старшокласники чекають
Осіннього балу, Дня Святого Валентина, Дня гумору. Заздалегідь готуються,
кожного року демонструють щось нове і незвичайне. Відрадно, що організаторами
є не тільки педагог-організатор, а й лідери учнівського самоврядування.
Кожного року в листопаді в Україні і за її
межами вшановують пам'ять жертв Голодомору
1932-1933 років. Не залишились осторонь вчителі
та учні школи. Було проведено загальношкільну
лінійку із запаленням свічок.
Головною
метою, над виконанням якої
працює колектив Жемчужненської
СЗШ,
є
виховати громадянина як члена правового
суспільства, демократичної держави, особи, що

відчуває й цінує ідеали, свободи й рівності, усвідомлює вартість людської
гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне встановлення
справедливої і стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування..
Проводяться виховні години, на яких вивчаються символи, обереги України,
основні закони нашої держави - «Свої знання, розум і силу я Україні рідній
віддаю», «Україна – держава суверенна», «Людина на політичній арені»,
«Державні символи України», «Я - громадянин України», диспути «Чи
задоволений я рівнем громадянськості» та ін.
Наші школярі є активними учасниками районних конкурсів художньої
самодіяльності.
Традиційно проводиться свято «Козацькі забави», спортивні розважальні
конкурси.
В школі діє учнівське самоврядування. Головою Ради старшокласників
обрано ученицю 11 класу Семенко Марину. На рахунку нашого учнівського
самоврядування багато гарних справ: вечори, дискотеки, акції милосердя,
дисциплінарні лінійки, дні самоврядування, розважальні конкурси.
У рамках Місячника правових знань проводиться цілий ряд заходів, таких як
бесіди "Ми і право", виховні години "Наші права й обов'язки", дні інформування
про чинне законодавство, конкурси творів, рефератів на правову тематику,
вікторини, правові брейн-ринги.
У школі постійно проводяться заходи, що сприяють вихованню бережливого
ставлення до довкілля. Створена екологічна агітбригада «Пролісок». Проведено
акції «Школа - наш дім», «Посади дерево», «Балки Придніпров’я - очима дітей»,
«Птах року», «Квітникарство й озеленення», суботники та чисті четверги.
Директор Жемчужненької СЗШ І.В.Глущенко

Робота депутатського корпусу
« Я СТАВЛЮ МЕТУ І ЙДУ ДО НЕЇ »

І дійсно, усе його молоде життя – це досягнення все
нових і нових професійних вершин. Мова йдеться про
депутата Юр’ївської районної ради Шаповала Олега
Михайловича. Після закінчення Жемчужненської ЗОШ,
вступив до Дніпропетровського сільського господарського
інститут та здобув спеціальність
- економіст.
Після
закінчення, не вагаючись, залишився працювати в рідному
районі спочатку заступником начальника фінансового
управління Юр’ївської райдержадміністрації, потім начальником фінансового
управління Юр’ївської райдержадміністрації. Після обрання районним
депутатом від Жемчужненської територіальної громади, перейшов працювати
в районну держадміністрацію
першим заступником голови Юр’ївської
райдержадміністрації.
Значну частину робочого часу займає
активна праця у районній
адміністрації . Олега Михайловича обрано головою земельної комісії району,
а тут потрібно бути принциповим, вимогливим і дотримуватись норм закону.

Молодий, енергійний, він розуміє, що якісно працювати районним
депутатом неможливо без постійного спілкування з виборцями.
Громада та виборці чекають від свого депутата конкретної роботи, має
виконувати обіцянки, які давав їм коли йшов кандидатом в депутати.
Олег Михайлович вважає найголовнішим вирішувати проблеми виборців,
направлених на захист інтересів громадян та дбати про їхній добробут.
Тож, який би не взяти населений пункт на території Жемчужненської
сільської ради, дякуючи його наполегливості, сталися певні добрі зміни: чи то
в навчальному закладі, культурній установі, дитсадку чи торгівельній сфері,
поліпшилось
сполучення
маршруток.
Завдяки
Шаповалу О.М.,
Жемчужненська
територіальна громада
приймала участь та ставала
переможцями обласних та всеукраїнських проектів та програм.
«Звичайно, дехто хоче щоб все було водночас, але так не буває. Щоб
якість життя була високою, потрібні наші великі зусилля»,- часто наголошує
наш депутат. І він разом з громадою приймає активну участь в суботниках
по благоустрою наших сіл. Жителі вдячні нашому районному депутату
Шаповалу О.М. за працю на благо територіальної громади, за те що він
відстоює її потреби та інтереси. Олег Михайлович частий гість на всіх
урочистостях, бо він добре знає, що поставивши мету, треба її виконати, щоб
бути обраним людьми ще не один раз.
Сільський голова Г.І.Бубир

Спортивне життя району
«СПОРТИВНІ НОВИНИ ДЮСШ - 2015»

У спортивному залі ПТУ№ 81 смт. Юр’ївка закінчився ІІ-ий Чемпіонат
Юр’ївського району з фут-залу серед аматорських команд сезону 2015 року.
Організатором цього Чемпіонату стали районна Федерація Футболу (голова
Федерації О.М. Буряк) та
ДЮСШ Юр’ївського району (директор Ю.В.
Ромащенко)
Участь у Чемпіонаті брали 8 команд:
1. «Агросфера» - смт. Юр’ївка, 2. «Оріль» с. Чорнявщина,
3. «Ровесник» ПТУ № 81,
4. «Прогрес» с. Новов’язівське,
5. с. Варварівка,
6. ДЮСШ Юр’ївський район,
7. с. Шандрівка,
8. «Ветерани» Юр’ївський район.
У безкомпромісній та завзятій спортивній боротьбі визналися переможці та
призери Чемпіонату. Звання переможця чемпіонату вибороли гравці команди
ДЮСШ (Юр’ївка).
Другим призером стали спортсмени команди «Агросфера», які були
налаштовані лише на перемогу.
Бронзу вибороли представники команди «Ветерани».
Варто відзначити і гру решти команд учасників чемпіонату, які хоча й не
потрапили до числа призерів, але складали гідну конкуренцію суперникам,
демонструючи майстерність та молодечий запал у боротьбі.

Що ж стосується самої гри команди «Ветеран», то не дивлячись на те, що на
полі були ветерани футболу, вони діяли як у свої молоді роки, демонструючи
результативний та комбінаційний футбол.
Склад команди «Ветеранів» Ромащенко
Ю., Черватюк Г, Книш І,
Антонов Г.,
Кутнізіров В., Письменний В., Ананченко О.,
Онопрієнко В.
Чемпіонат вдався і приніс його
учасникам
та
вболівальникам
чимало
позитивних емоцій та зустрічей.
По закінченню Чемпіонату відбулося
урочисте нагородження призерів та лауреатів Чемпіонату. Команда-Призер була
нагороджена Перехідним Кубком та медалями. Пам’ятною нагородою
організатори відзначили гравця «Ветеранів» - Черватюка Г.І.
Гравці команд висловили подяку за організацію Чемпіонату та за
кваліфікований арбітраж організаторам.
Вже стало доброю традицією проводити спортивні заходи в Юр’ївському
районі і я впевнений, що
наступні
футбольні змагання виявлять нових
обдарованих гравців, які принесуть радість вболівальникам своєю грою.
Ю.В. Ромащенком директор КПНЗ «Юр’ївська районна ДЮСШ»
та Головний суддя змагань

Освітянські новини
ПЕДАГОГІЧНІ ЗДОБУТКИ ОСВІТЯН ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

25 березня 2015 року на базі Дніпропетровського
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти
проходила
чергова обласна виставкапрезентація
«Педагогічні
здобутки
освітян
Дніпропетровщини – 2015».
Організатори виставки: департамент освіти та
науки облдержадміністрації, Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти.
В програмі виставки: презентація навчальних закладів області, презентація
інноваційної діяльності науково-методичних установ і закладів освіти,
демонстрація електронних навчально-методичних комплексів.
Освітянами Юр’ївщини на виставку представлено 138 доробок. За креативну
презентацію регіону, сучасність дизайну стенду, якість оформлення
інформаційних матеріалів відділ освіти, районний науково-методичний кабінет
нагороджено дипломом.
ВПЕРЕД ДО ПЕРЕМОГИ!

На виконання Закону України «Про освіту», плану роботи відділу освіти на
2015 рік щодо проведення районної Олімпіади та участі в обласній олімпіаді серед

учнів загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської області у 2015 році, з метою
патріотичного виховання учнів та підвищення їх спортивної майстерності,
районним відділом освіти сплановано ряд заходів.
6 березня на базі Юр´ївської СЗШ відбулися
змагання на першість району з стрітболу у двох
вікових категоріях (серед юнаків та дівчат 2000 р.н.
та 1998 р.н.). У змаганнях прийняла участь 21
команда (9 команд дівчат та 12 команд хлопців) з 8
шкіл району. Призові місця між собою розподілили:
Олександрівський НВК (Маркова Г.В.) та
Юр´ївська СЗШ (вчитель Гопка А.В. та Онищук
В.М.). 4 команди на високому рівні представили
Юр´ївський район на зональних змаганнях в м. Павлоград. Команда дівчат
(молодша вікова група) посіла 2 місце, дівчата
старшої вікової групи – 3 місце, команда хлопців
(молодша вікова група) зайняла 3 місце.
Привітаємо учасників та призерів змагань,
побажаємо їм в подальшому перемоги та кращих
результатів.
Велику подяку висловлюємо в організації
поїздки збірних команд району на зональні
змагання керівнику ФГ «Агросвіт» Книшу Ігорю
Павловичу.
Доки всі учні району відпочивали на канікулах, вчителі навчалися. З 23.03.15
р. по 27.03.15 р. на базі Юр´ївської СЗШ 40 вчителів, які викладають фізичну
культуру в початковій школі, пройшли курси-тренінги підвищення кваліфікації за
програмою: «Методика викладання у початковій школі предмета «Фізична
культура» на засадах розвитку життєвих навичок». З вчителями працювали
представники ДОІППО - педагоги-тренери Висоцька Наталія Василівна та
Заворотня Алла Олександрівна, які надали практичну допомогу вчителям у
проведенні третього уроку фізичної культури за допомогою тренінгу.
Кожен з учасників курсів виніс для себе багато цікавого та корисного для
подальшої роботи.
Методист районного науково-методичного кабінету Дерюга Я.В.

Культурне життя району
СВЯТО МУЗИКИ

24 березня 2015 року проводився
щорічний районний конкурс юних піаністів
«Музичний калейдоскоп». Основною метою
конкурсу є популяризація фортепіанного
мистецтва,
покращення
технічної
майстерності юних піаністів, можливість

вдосконалювати виконавчі навички, обмін досвідом.
Цьогорічний конкурс присвячений ювілейним датам видатних композиторів
– І.Н.Шамо, З.П.Штокалко, В.М.Верховинець, П.І.Чайковський, Ф.Шопен,
Г.Гендель, Й.С.Бах.
Конкурсанти виступали у трьох вікових категоріях: І категорія – учні 2-3
класів, ІІ категорія – учні 4-5 класів, ІІІ категорія – учні 7-8 класів.
Виступи юних музикантів оцінювало поважне журі - в.о.першого заступника
голови Юр’ївської райдержадміністрації Василенко О.О., начальник відділу
культури, туризму, національностей та релігій Юр’ївської райдержадміністрації
Карпенко О.А., директор КЗК «Юр’ївська РДМШ» Зражевський Д.О. директор
КЗ «Юр’ївська РЦБС»Лобунько С.В., голова районної профспілкової організації
працівників культури Касянчук О.М.
У виконанні конкурсантів лунали твори І.Берковича, Г.Генделя,
М.Дворжака,, Ф.Шуберта, Й.Гайдна та інших. Юні піаністи продемонстрували
свою майстерність. Присутні разом з музикантами полинули в світ чарівної
музики.
Переможцями цьогорічного конкурсу юних піаністів стали: у першій віковій
категорії – І місце Буряк Карина (викладач Степаненко Р.Б.), ІІ місце Остап Міла
(викладач Ситник В.Я.), ІІ місце Костюк Ксенія (викладач Зражевський Д.О.). В
другій віковій категорії – І місце Шаповал Ксенія (викладач Івченко Т.В.), ІІ місце
Гоцій Анна (викладач Єненко А.А.), ІІІ місце Попугай Олександра (викладач
Ситник В.Я.). В третій віковій категорії – І місце Тимченко Анастасія (викладач
Степаненко Р.Б.), ІІ місце Сахацька Надія (викладач Ткаченко Н.Й.), ІІІ місце
Шаповал Тетяна (викладач Івченко Т.В.).
Вітаємо переможців конкурсу та викладачів з вагомими творчими доробками
та бажаємо нових перемог.
КЗК «Юр’ївська РДМШ»
НАЙКРАЩИЙ ЧИТАЧ УКРАЇНИ 2015 РОКУ

25 березня
2015 року надовго
залишиться в пам’яті юних читачів. Адже
саме в цей день в Центрі слов’янської
писемності та культури Юр’ївської ЦРБ
відбувся другий етап конкурсу дитячого
читання «Найкращий читач України 2015
року». В першому етапі взяли участь 161
користувач. З них 16 вибороли право
змагатися за звання кращого читача
Ю’ївського району.
Привітати конкурсантів до бібліотеки
завітали - Василенко О.О. в.о. першого заступника голови Юр’ївської
райдержадміністрації, Борисенко Ю.В. заступник голови Юр’ївської районної
ради, Лобунько С.В. директор КЗ «Юр’ївська РЦБС», Древаль В.М. завідуюча
бібліотекою Юр’ївської ЗОСШ.

Діти поринули в атмосферу свята з перших хвилин, мандруючи в часі
перенеслись з 2015 року в 1968 рік, коли відкрилася Юр’ївська районна бібліотека
для дітей. На святі зустрілися читачка бібліотеки 1968 року і дівчинка з ХХІ
століття. Вони поділилися своїми враженнями про бібліотеку, її можливості та
досягнення і дійшли висновку, що читання це добре завжди, незважаючи на те,
що тримаєш в руках, чи паперову книгу, чи сучасний планшет.
На змагання за звання кращого читача району зібралися кращі з кращих,
ерудовані та кмітливі діти, які перемогли в І етапі конкурсу в бібліотеках –філіях.
Цікаві і змістовні розповіді читачів про улюблені книги викликали захоплення у
журі та присутніх. Всі учасники продемонстрували
високий рівень знань творів української і зарубіжної
літератури. Влучно відповідали на каверзні запитання
членів журі.
Переможцями цьогорічного конкурсу стали:
Кузьменко Владислав читач Варварівської бібліотекифілії №1 серед учнів 6 класів та Кравець Тетяна
читачка Водянської бібліотеки-філії №3 серед учнів 7
класів. Вони будуть представляти наш район на
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу.
Нехай завжди поруч з вами будуть друзі вашої
душі – любимі книги.
Лаптінова Н.В. заступник директора Юр’ївської РЦБС по роботі з дітьми

Новини медицини
БОРОТЬБА ЗА МИР – БОРОТЬБА ЗА ЗДОРОВ’Я.
ПРИЄДНУЙСЯ ДО РУХУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

З метою привернення уваги суспільства до проблем найбільш соціально
незахищених верств населення, переміщених осіб з території проведення АТО та з
анексованого Криму, формування громадської думки на користь милосерд, з 01
квітня по 04 травня 2015 року буде проведено Всеукраїнський місячник
Червоного Хреста під гаслом «Боротьба за мир – боротьба за здоров’я.
Приєднуйся до руху Червоного Хреста».
У ході підготовки та проведення місячника планується:
- здійснити комплекс організаційно-пропагандистських заходів щодо збору
коштів, продуктів харчування, одягу тощо для надання адресної допомоги
найбільш незахищеним верствам населення, які перебувають на обліку в
організації Товариства;
- залучити до участі в доброчинних акціях з надання допомоги потребуючим
колективи державних та приватних підприємств, акціонерні товариства та
компанії, банківські і комерційні структури, профспілки, благодійні фонди,
широкі кола громадськості;
- забезпечити активну участь в організації та проведенні місячника
волонтерів з числа молоді. Залучити їх до реалізації проектів по вишуканню

додаткових ресурсів, влаштування благодійних виставок та концертів, спортивних
змагань, молодіжних дискотек, конкурсів, свят добрих сердець, проведення інших
заходів у рамках місячника, а також до безпосередньої участі у наданні допомоги
визначеній цільовій категорії населення;
- також, в період місячника планується широке навчання населення навичкам
першої допомоги, обладнання центрів та класів по навчанню населення
необхідними засобами та матеріалами;
- з метою формування громадської думки на користь милосердя, проводити
зустрічі з населенням, брифінги, прес-конференції, засідання круглих столів.
Особливу увагу звернути на посилення агітаційної роботи в медико-соціальних
центрах і кімнатах Червоного Хреста, навчальних та культурно-освітніх закладах;
- забезпечити всебічне висвітлення місячника в пресі, по радіо і
телебаченню, практикувати підготовку звернень та закликів, рекламних
оголошень, випуск тематичних видань, всіляко популяризувати доброчинну
діяльність благодійників та меценатів.

Персона місяця
ВИБІР НА ВСЕ ЖИТТЯ

У кожній справі є люди, які своїми ідеями, своїм
горінням роблять її особливою. Саме до таких належить
Ананченко Борис Іванович. Народився Борис Іванович 30
березня 1935 року в селі Варварівка Юр’ївського району.
Йому довелося пережити не тільки страшну війну і німецьку
окупацію, а й післявоєнні розруху і голод.
В 1955 році після закінчення Юр’ївської середньої
школи розпочав свою трудову діяльність
токарем на
Варварівській МТС. Ще з шкільних років Борис Іванович
захопився легкою атлетикою, приймав участь в змаганнях
різних рівнів від спортивного товариства «Колгоспник». Це захоплення і
визначило його майбутнє. Спочатку тренерсько-виховна робота в Юр’ївській
середній школі, згодом перебуваючи в лавах Радянської Армії був фізруком роти.
Після служби в армії вступає до Харківського державного педагогічного інституту
ім.Г.Сковороди на стаціонарне відділення, згодом переводиться на заочне, і
повертається в Юр’ївську середню школу вже вчителем фізичного виховання. В
цій школі він пропрацював 45 років. За час трудової діяльності ним зроблено
вагомий внесок у розвиток фізичної культури школи та району. Довгі роки
колектив Юр’ївської середньої школи займав перші місця в районі і входив в
трійку найсильніших колективів області по легкій атлетиці, велоспорту та
баскетболу.
Його вихованці неодноразово ставали призерами районних, обласних та
республіканських змагань “Хто ти майбутній олімпієць”. Серед учнів Бориса
Івановича - майстри та кандидати в майстри спорту. Його послідовниками в
організації та проведенні спортивно-масової роботи є вчителі фізичного
виховання району.

За багаторічну, плідну та результативну працю Борису Івановичу присвоєно
звання «Учитель-методист». Його досвід впроваджувався в роботу вчителів
району та області. Працювати поряд з ним завжди було цікаво, легко і важко
одночасно. Легко тому, що він людина слова, на нього завжди можна
розраховувати. Важко тому, що його принциповість і наполегливість не мали меж,
якщо мова йшла про справу. Професійність і щира повага до учнів – основа основ
викладацького таланту Бориса Івановича.
З виходом на заслужений відпочинок Борис Іванович не припиняє свою
трудову діяльність та плекає нову зміну спортсменів. З 2009 по 2013 рік викладає
фізичне виховання в ДНЗ “ПТУ №81” та є керівником спортивної секції з
баскетболу в Підлітковому клубі “Ровесник”.
Борис Іванович створив дружню і міцну родину. Разом з дружиною Надією
Йосипівною, виховали двох дітей Олега, Тетяну та двох онуків Ярослава і
Олександру. Старший син Олег Борисович продовжив батьківську справу,
обравши собі професію викладача фізичного виховання.
Ювіляр нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки УРСР,
управління освіти і науки, неодноразово отримував подяки від керівництва району
та області. Але найбільша йому подяка – це пам’ять учнів, які підтримують з ним
тісний зв’язок і сьогодні.
Шановний Борисе Івановичу, нехай у Вашій оселі завжди буде тепло і
затишок, панує мир, любов, сімейне благополуччя та добробут, а Вашими
незмінними супутниками будуть здоров’я , вдача, мудрість та молодість душі.
Колектив ДНЗ «ПТУ №81»

Запитуєте? Відповідаємо!
ДОВІДНИК ПЕНСІОНЕРА
Графік роботи управління Пенсійного фонду України в Юр’ївському районі
Прийом громадян: кожний день з 8.00-17.00 год без перерви.
П’ятниця з 8.00-15.45 год.
Працює телефонна «гаряча лінія» - 5-11-32.
Види пенсій: пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії по втраті
годувальника. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення
віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
Право на пенсію за віком після досягнення віку 60 років та наявності
страхового стажу не менше 15 років мають жінки 1961 року народження і старші
після досягнення ними такого віку:
55 років — які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років — які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років — які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
59 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років — які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року»;
Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що
спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального
захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з
дитинства) за наявності страхового стажу. Особи, визнані інвалідами, мають право на
пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого
страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:
для інвалідів І групи:
до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;
від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;
від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;
від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;
від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;
від 41 року до досягнення особою 43 років включно — 7 років;
від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;
від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;
від 54 років до досягнення особою 59 років включно — 10 років;
для інвалідів ІІ та ІІІ груп:
до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;
від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;
від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;
від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;
від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;
від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;
від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;
від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;
від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;
від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;
від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;
від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.
Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких
розмірах: інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи - 90
відсотків; інвалідам III групи - 50 відсотків.
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам
сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в
годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для
призначення пенсії по III групі інвалідності. При цьому дітям пенсія у зв'язку з
втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні
годувальника.
Зміни в призначенні пенсій деяким категоріям з 01.04.2015 року.
Трактористи-машиністи
безпосередньо
зайняті
у
виробництві
сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах

сільського господарства, - чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.
За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у
період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за
наявності стажу роботи:
з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;
з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;
Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинаркамиоператорами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови
виконання встановлених норм обслуговування. Норми обслуговування для цих цілей
встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на
пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші
після досягнення ними такого віку:
50 років - по 31 березня 1965 року включно;
50 років 6 місяців - з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року;
51 рік - з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;
51 рік 6 місяців - з 1 квітня 1966 року по 30 вересня 1966 року;
52 роки - з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;
52 роки 6 місяців - з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року;
53 роки - з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;
53 роки 6 місяців - з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року;
54 роки - з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;
54 роки 6 місяців - з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року;
55 років - з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.
Працівники освіти, охорони здоров’я незалежно від віку за наявності
спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015 - не менше 25
років та після цієї дати:
з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;
з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років;

Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року:
У період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та
учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") пенсії, розмір
яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру,
але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність (1423,50грн.).
особам, (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ), у період роботи на посадах,
які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання
у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про статус народного
депутата України","Про прокуратуру", "Про державну службу", “Про службу в
органах місцевого самоврядування”, "Про судоустрій і статус суддів", пенсія не
виплачується.
Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється.
Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2015 рік,
Вид виплати
З 1 січня 2015 року
З 1 грудня 2015 року
(грн.)
(грн.)
Прожитковий мінімум для
949
1074
осіб, які втратили
працездатність
Мінімальна заробітна плата
1218
1378
Перелік документів, необхідних для призначення пенсії за віком
Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного
віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3-х місяців з дня досягнення
особою пенсійного віку.
1. Заява встановленої форми.
2. Паспорт (оригінал та ксерокопія стор. 1, 2,5,6 прописка).
3. Трудова книжка (оригінал та ксерокопія)
3а. Свідоцтво про реєстрацію фізичної особи- підприємця.( оригінал та ксерокопія).
4. Довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до 01.07.2000 р.
Помісячно.
5. Диплом вищого учбового закладу, середнього спеціального учбового закладу,
професійно-технічного училища та ксерокопія.(денна форма навчання)
6. Свідоцтва про народження дітей та ксерокопія(в разі необхідності).
7. Військовий квиток та ксерокопія (1,2 стр.) або довідка з райвіськкомату про
службу в Армії.
8. Свідоцтво про одруження та ксерокопія (в разі необхідності)..
9. Ідентифікаційний код з податкової інспекції та ксерокопія.
10. Якщо заявник має пільговий стаж за Списком 1 чи 2 необхідно надати довідку,
уточнюючу пільговий характер роботи.
11. Номер розрахункового рахунку в уповноважених установах банків.
12. 10 аркушів бумаги, файл, папка, два конверта по Україні (за згодою)
13. кольорова фо токартка 6х4

У разі коли пенсіонер не працює та не займається підприємницькою діяльністю
і має дітей до 18 років необхідно додати:
14. Свідоцтво про народження дітей та ксерокопія.
15. Довідка з місця їх навчання.
16. Довідка з місця проживання про склад сім’ї та перебування на утриманні
заявника непрацездатних членів сім’ї або про спільне проживання.
17. Довідка з УПСЗН про перебування утриманця на обліку та отримання ДСД.

Юр’ївський РВ ГУ МВС України в
Дніпропетровській області інформує
ОГОЛОШЕННЯ!
Юр’ївський районний відділ ГУМВС України в Дніпропетровській області
пропонує випускникам у 2015 році поступити на навчання до вищих навчальних
закладів системи МВС України. У Вас відкриється можливість за період навчання
здобути вищу освіту та гарантовану роботу після закінчення ВУЗу.
Навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України проводиться за
державним замовленням (безкоштовно). Курсанти перебувають на повному
державному забезпеченні їм виплачується стипендія.
Стосовно ВУЗів – Національна академія внутрішніх справ (м. Київ), Харківський
національний університет внутрішніх справ, Національний юридичний університет
ім.. Я. Мудрого (Харків), Національний університет «Одеська Юридична академія»,
Національна академія Національної гвардії України,
Херсонський інститут
внутрішніх справ. Набір на навчання проводиться за напрямками «Правознавство» та
«Правоохоронна діяльність».
Для вступу необхідно зареєструватися на ЗНО на наступні предмети:
За спеціальністю «Правоохоронна діяльність» - українська мова та література,
історія України (профільний).
За спеціальністю «Правознавство» - іноземна мова, математика на вибір.
Для вступу до Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого,
Національного університету «Одеська Юридична академія» - українська мова та
література, історія України (профільний), іноземна мова.
Для отримання більш детальних консультацій, звертатися до Юр’ївського
районного відділу смт. Юр’ївка вул. Енергетиків 1.
ОПЕРАЦІЯ ВІЗИТ
Для налагодження співпраці з населенням в Україні проводиться операція
Візит, яка пов’язана з відвідування помешкань громадян правоохоронцями. Метою
операції є налагодження партнерських стосунків між міліцією та населенням, щодо
профілактики правопорушень, посилення авторитету міліції серед населення.
Під час відвідування помешкань дільничними інспекторами Юр’ївського РВ
здійснюються подворові та поквартирні обходи помешкань громадян з метою
ознайомлення з населенням своєї адміністративної дільниці та вручення своїх
візитних карток. Також для отримання інформації про осіб, які ведуть
антигромадський спосіб життя та мають наміри скоїти злочини; встановлення місць
проживання, навчання та роботи вихідців із зарубіжжя, законності перебування їх на

території України. Проводяться заходи щодо попередження злочинів та
правопорушень стосовно самотніх осіб похилого віку, пенсіонерів. Вживаються
заходи щодо виявлення сімей, у яких батьки ведуть антигромадський спосіб життя,
не займаються вихованням дітей, вчиняють насильство в сім’ї.
Протягом березня 2015 року дільничними інспекторами міліції ГУМВС України
в Дніпропетровській області здійснено 268367 відвідувань помешкань громадян, з
яких 1207 – дільничними інспекторами міліції Юр’ївського РВ.
Співробітники Юр’ївського РВ звертаються до жителів Юр’ївського району з
проханням, якщо вам відомі місця незаконного виготовлення та збуту алкогольних та
наркотичних засобів, місця концентрації осіб, які ведуть антигромадський спосіб
життя, постійно вчиняють насильство в сім’ї на ґрунті пияцтва, а також
неблагополучні сім’ї, в яких батьки не займаються вихованням дітей, просимо про
вищевказані факти повідомляти своєму дільничному інспектору міліції за
координатами які зазначені у візитці.
УВАГА ПЕРВОЦВІТИ!
В період з 28.02.2015 року по 01.04.2015 року на території України
проводяться
заходи щодо протидії порушенням законодавства про охорону
навколишнього середовища та рослинного світу. Метою проведення таких заходів є
попередження несанкціонованої торгівлі рідкісними видами ранньоквітучих,
ендемічних, реліктових та занесених до Червоної книги України рослин.
Так, в ході проведення будуть відпрацьовуватись: ринки та інші місця, де
проходить масова несанкціонована торгівля рідкісними видами ранньоквітучих,
ендемічних, реліктових та занесених до Червоної книги України рослин.
Працівники Юр’ївського РВ нагадують, що здійснюючи торгівлю рідкісними та
зникаючими видами рослин та їх частинами, громадяни порушують законодавство
України, а саме: Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища», Закон України «Про рослинний світ», Закон України «Про Червону
книгу України», та Кодекс України про адміністративні правопорушення статтю 88-1
(тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян), та статтю 90 від двадцяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.
Юр’ївський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській
Надруковано інформаційний бюлетень
в Юр’ївській районній раді
Наша адреса: 51300
смт. Юр’ївка, вул.Леніна,67
контакти роб.тел.(05632) 5-16-77
e-m: uvbor@ukr.net
Набір, верстка– Потєєва І.Г., Касянчук О.М.
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