
 

 
 

 

                     Інформаційний бюлетень 

   №7                                             29.11.2014р. 
Щомісячний  бюлетень «НОВИНИ ЮР’ЇВЩИНИ»  засновано 

Юр’ївською районною радою з метою надання інформації про 

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

 
 

Про головне… 
 

7 грудня – День місцевого самоврядування! 

 
Шановні працівники органів місцевого самоврядування Юр’ївського району,  

депутати всіх рівнів! 

 Щиро вітаємо вас з професійним святом - Днем місцевого самоврядування! 

 З приводу свята прийміть слова вдячності за вашу самовіддану працю на 

благо розвитку територіальних громад Юр’ївського  району. 

 Вам випала висока довіра людей представляти їхні інтереси у вирішенні 

складних життєвих питань, забезпечувати позитивні зміни у суспільстві, 

гарантувати стабільний розвиток рідного краю. 

 Все, що роблять органи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад - 

все направлено одній меті - створити сприятливі умови для життя людей. 

 Ми розуміємо, що бюджет не дозволяє водночас все зробити. Але поволі, 

крок за кроком, співпрацюючи з суб'єктами господарювання, залучаючи жителів 

громад, багато що вдається. Тому дякуємо всім, хто з розумінням до цього 

ставиться. 

  Ми впевнені, що працівники органів місцевого самоврядування нашого 

району залишатимуться завжди мудрими, толерантними, готовими в будь-яку 

хвилину прийти на допомогу. І разом з усією громадою, депутатами, 

громадськими організаціями у мирі та злагоді підніматимуть потенціал району на  

вищий рівень. 

      Від усього серця бажаємо усім, хто працює на благо територіальної 

громади, відстоює її потреби та інтереси, міцного здоров’я, мирного неба, щастя, 

непохитної віри у світле майбутнє нашого району, радощів перемог і добрих 

справ! 

 

Голова Юр’ївської       Голова Юр’ївської 

районної ради        райдержадміністрації 

 О.М.БУРЯК        Т.П.БІЛОВОЛ 



Є таке покликання – служити людям 

 Щороку, 7 грудня, в Україні відзначається День працівників місцевого 

самоврядування. День місцевого самоврядування - це не лише професійне свято 

депутатів, працівників виконавчих органів місцевих рад, це свято всього 

громадянського суспільства, яке видає «мандат довіри» відповідальній за все 

владі, робота якої спрямована на благо всіх і кожного. 

 Працюючи єдиною командою, депутатський корпус Юр’ївської районної 

ради, а це 24 депутата, на чолі з головою Юр’ївської районної ради Буряком 

Олександром Миколайовичем, зміг розв’язати немало питань, реалізувати 

різноманітні проекти, спрямовані на поліпшення інфраструктури територіальних 

громад. 

 Кредо кожного депутата: жити і працювати для людей.   У нинішній 

скрутний час, вони виправдовують  високу довіру  своїх  виборців, докладають  

багато  зусиль,  енергії  для того,  щоб  безперебійно  функціонували об’єкти  

соціально-культурної  сфери,  ремонтувалися дороги, щоб  впорядковувалися,  

гарнішали  села Юр’ївського району. 

 Хочеться відмітити найактивніших депутатів районної ради, а саме, 

Шаповала О.М., Кирик А.В., Золотопупа В.П., Шуму М.Б., Засядька О.В. 

 Слова окремої подяки хочеться висловити депутатам Дніпропетровської 

обласної ради Грицишину І.Я., Гудожнику Л.В. та Бондаренку В.О. 

         З початку VІ скликання проведено 36 сесій районної ради, на яких 

розглянуто 326 питань. Серед головних: питання бюджету,  соціально-

економічного та культурного розвитку району, комунальні питання та інші.   

       У Юр’ївській районній раді обрано та працює 4 постійних комісії: комісія з 

питань планування бюджету та фінансів;постійна комісія з розвитку місцевого 

самоврядування, соціальних питань та зв’язків з засобами масової інформації; 

постійна комісія з питань законності та комунальної власності; постійна комісія з 

питань агропромислового комплексу, землекористування,  екології та 

благоустрою населених пунктів.  

        У районній раді з числа депутатів утворено 2 депутатські фракції. 

 В практиці роботи районної ради: оперативні наради з сільськими та 

селищним головами, об’їзди сільських, селищної рад, виїзні засідання, сходи 

громадян.  Постійно на контролі знаходяться виконання районних програм.  

 До складу району входять 11 сільських та 1 селищна ради.  В сучасних 

умовах нелегко доводиться працювати сільським та селищному головам. 

Усвідомлюючи велику відповідальність перед громадою, вони спільно зі своїми 

депутатами, виконавчими комітетами намагаються в повній мірі реалізувати 

власні повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку 

сіл. А враховуючи проблеми з бюджетами рад, з фінансуванням, зробити це 

надзвичайно важко. Та не помічати кардинальних позитивних змін в громадах 

може тільки той, хто не хоче цього. В обласному конкурсі серед посадових осіб 

місцевого самоврядування в номінації «Кращий сільський голова» були 

переможцями сільські голови: Максімова В.І., Бубир Г.І., Маркова Л.А., 

Образцова Л.В. 



       В районному конкурсі серед посадових осіб органів місцевого 

самоврядування 2014 року Жемчужненська сільська рада стала переможцем у 

номінації «Кращий колектив ради». 

       В 2013 році три  сільські ради стали переможцями Всеукраїнського та 

обласного конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. 

 В 2014 році подано один проект на обласний конкурс проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування та заявку на участь у ІІІ фазі ПРООН. 

       Районна рада постійно приймає участь в обласній спартакіаді органів 

місцевого самоврядування депутатів всіх рівнів.  

       За ініціативи  районної влади започатковано відзнаки голови районної ради 

«За заслуги  перед громадою» та «За вагомий внесок в розвиток регіону». Даними  

відзнаками нагороджено 36 кращих працівників та жителів  району з нагоди  

професійних свят. 

        Усі сільські, селищна, районна  ради є членами обласної асоціації органів 

місцевого самоврядування, яка створена  для вирішення нагальних проблем в 

районі. 

 Ефективність діяльності районної ради багато в чому залежить від 

злагодженої та професійної роботи виконавчого апарату. Адже, на сьогодні 

виконавчий апарат районної ради здійснює не тільки організаційне, правове, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, 

її органів, депутатів та їх зв’язків з територіальними громадами, виконавчими 

органами району, як передбачено законом. А і виконує багато інших додаткових 

функцій, це: координація роботи з різними асоціаціями органів місцевого 

самоврядування (Всеукраїнськими, обласними);  підготовка та участь у різних 

проектах з розвитку місцевого самоврядування; надання практичної та 

методичної допомоги сільським радам з багатьох питань їх повноважень. Апарат 

районної ради налічує 9 посадових осіб місцевого самоврядування. Всі 

працівники добросовісно виконують свої посадові обов’язки, є досвідченими та 

професійними людьми.     
        Щоденне життя ставить багато проблем та завдань, над вирішенням яких 

працюють наші депутати, голови сільських рад та апарат районної ради.  

 Час неодноразово підтверджував істину, що тільки спільними зусиллями 

всіх гілок влади в районі, помноженими на взаєморозуміння, взаємоповагу можна 

сприяти його соціально-економічному та культурному розвитку, добробуту 

кожної сім’ї. 
                                                 Потєєва І.Г., начальник відділу з організаційного  

      забезпечення діяльності Юр’ївської районної ради 

          

Спостерігачі ОБСЕ в Юр’ївському районі 
 25 листопада 2014 року до Юр’ївського району завітали спостерігачі з 

ОБСЄ  (Організація безпеки та співробітництва в Європі) Лукас Вальтер та 

Дарлін П.Джексон.  

 На робочій нараді були присутні голова районної ради Буряк О.М., перший 

заступник районної державної адміністрації Шаповал О.М., заступник голови 



районної ради Борисенко Ю.В. та завідувач сектору з взаємодії з 

правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 

роботи райдержадміністрації Баранчук Г.В. 

На нараді були розглянуті питання 

можливості розміщення та 

працевлаштування переселенців з 

Донецької, Луганської областей та 

роботи волонтерського руху в районі по 

підтримці військовослужбовців, які 

знаходяться в зоні АТО.  Місія ОБСЕ –

це захист прав людей, постраждалих в 

наслідок бойових дій в Донецькій та 

Луганській областях. Багато було питань у спостерігачів до районної влади з 

приводу розміщення, працевлаштування, правоохоронного захисту переселенців. 

Спостерігачам було повідомлено, що на базі управління соціального захисту 

населення Юр’ївської райдержадміністрації створено тимчасовий штаб щодо 

розміщення людей, які прибувають з цих областей. Станом на цей час, в  районі 

розміщено 99 переселенців: 29 чоловіків, 56 жінок та 14 дітей. Діти відвідують 

дитячі садочки та ходять до шкіл. З Донецької області прибули 91 людина, з 

Луганської 8. Працездатного віку 23 чоловіки, працевлаштовано 15 чоловік. В 

управлінні соціального захисту населення зареєструвалися 85 осіб, які отримали 

довідки та компенсаційні виплати.  

 З приводу допомоги бійцям з зони АТО,  волонтерами  району зібрано та 

передано на передову 56 тон продуктів, 180 тис.грн. для закупівлі теплого одягу 

та медикаментів, відремонтовано фермерськими господарствами району 6 

бойових машин, які відправлені до місць бойових дій. Особливі слова подяки 

заступнику голови координаційного штабу району Ільченко Олександру та 

волонтерам Маловік С.М., Солонець Н.В. та фермерам: Маловіку С.В., Зоренку 

В.Г., Хохлову В.В., Опанасенку О.І., Книшу І.П., Грицишину І.Я., Грицишину 

Р.Я., Буряку І.О. 

 Спостерігачі отримали повну інформацію та задоволення від тієї дієвої 

роботи, яка проводиться в районі. 
                                               Борисенко Ю.В., заступник голови Юр’ївської районної ради  
 

Новини  сільських   рад    

                                                     
ЧЕРНЯВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА. ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. 

Чернявщинська сільська рада об’єднує 4 населені пункти: с.Чернявщина, 

с.Чорноглазівка, с.Терни, с.Яблунівка. Площа сільської ради – 8135,6 га, 

населення складає 1144 чол.  

Село Чернявщина виникло на початку 18 століття, але тоді це були невеликі 

козацькі зимівники, до того ж не постійні. З часом, коли  напади кримських татар 

слабіли, а Запорізька Січ втрачала своє минуле значення, в кінці першої половини 

18 століття в районі нинішнього села виросло постійне поселення. В 1781 році ці 



поселення разом із земельними наділами  були придбані на правах рангової дачі 

братами: капітаном Василем Степановичем і бунчуковим товаришем (козачим 

отаманом) Іллею Степановичем Чернявськими. Після смерті одного з братів 

поселення Чернявщина перейшло в спадщину Іллі  і об’єдналось з його 

поселенням - Бузинівкою, отримавши загальну назву -Чернявщина. 

  В 1798 році в селі була побудована церква, яку було зруйновано на початку 

20 століття. При церкві була бібліотека та діяла церковно-приходська школа. 

Село Чорноглазівка засноване в 1654 році і мало назву Стешин Брід на 

честь героїчної землячки, шинкарки Стехи, яка на коні із шаблею в руках билася  

разом з козаками  проти татар  біля броду річки Оріль. В цьому бою вона 

загинула. Поселення вороги спалили та воно знову відродилося під іменем 

Стешин Брід. З часом село мало назву Стешино-Чорноглазово, а потім в назві 

залишилася тільки друга частина назви - Чорноглазівка, в честь уродженця села 

Іллі Михайловича Чорноглазова, який народився в 1798 р. та присвятив себе 

військовій справі. Село Чорноглазівка найстаріше село в районі. 

На території сільської ради розташовані  пам’ятки   культури –скіфські 

кургани. На деяких з них стояли кочівницькі скульптури, так звані «баби» (XI-XII 

століття н.е.). 

Під час  Великої Вітчизняної війни наша 

земля полита кров’ю воїнів 25 танкового  

корпусу,героїчний бій яких проходив поблизу 

с.Терни   в  березні 1943 року. Тут,   в  п’ятьох 

братських могилах, навічно похована 

найбільша кількість  бійців  в Юр’ївському 

районі – 1065 воїнів.  

З 2000 року Чернявщинську сільську раду 

очолює Маркова  Лілія Андріївна. І наші села 

отримали  «ковток свіжого повітря». В 2004 

році реконструйовано колгоспну контору під сільський клуб, а старе приміщення 

школи під дитячий садок. І все це руками тих, 

хто хотів потім тут працювати, хто хотів 

привести сюди своїх дітей. В 2005 році до села 

надійшов  «голубий вогник»   і першим 

газифікованим об’єктом в селі стала школа, а 

потім проведено повну газифікацію сіл 

Чернявщина та Чорноглазівка. В 2009  році 

капітально відремонтовано приміщення 

сільської ради. В 2010  році проведено 

реконструкцію пам’ятника  загиблим воїнам в 

с.Чернявщина.  

 В селі збудовано водонапірну башту та 800 метрів водопроводу, що дає 

змогу надавати питну воду в лікарню, школу.   

На території Чернявщинської сільської ради розташовані: середня  

загальноосвітня  школа I-III ступенів, дошкільний заклад «Калинка», амбулаторія 



загальної практики сімейної медицини, 2 ФАПи, аптека, 2 сільських клуби та дві 

бібліотеки, поштове відділення, магазини. В селі  

Чернявщина  знаходиться Свято Успенський Храм. 

В 2012 році  Чернявщинська бібліотека-філія 

№13 (завідуюча Авдієнко Л.А.) стала переможцем 

у конкурсному проекті «Організація нових 

бібліотечних послуг з використанням вільного 

доступу до мережі Інтернет». Бібліотека отримала  

3 комп’ютери    з веб-камерами, навушниками та 

повним ліцензійним програмним забезпеченням. 

Зараз бібліотека надає ряд послуг населенню: безкоштовний доступ до мережі 

Інтернет, можливість спілкуватися через Skype рідними та друзями, мають 

доступ до соціальних та офіційних сайтів.  

На території сільської ради знаходиться 11 фермерських господарств: ПП 

«Лан» є базовим господарством і обробляє  2930 га землі. 90 чоловік обробляють 

землю одноосібно. 

В 2009 році створено ландшафтний 

заказник місцевого значення «Урочище 

Приорільське», загальною площею 945 

гектарів,  в тому числі землі водного фонду -

37,4 гектари. Голубим скарбом нашого краю 

є  неповторно гарна старовинна річка Оріль 

та канал  «Дніпро-Донбас», побудований в 

1975-1976 роках, який протікає  землями  

сільської ради. «На скроні планети 

пульсуюча жилка, початок бере свій від 

Дніпродзержинська»(С.Бурлаков). 

В наших селах активно веде свою діяльність рада ветеранів, яку очолює 

Мордовка Ніна Андріївна. Саме вона організувала волонтерський рух по збору 

допомоги бійцям нашої армії. А   допомагають їй у всьому члени активу ради  

Лубенець Людмила Андріївна, Євенко Анатолій Іванович, Солодовнік Микола 

Миколайович, які є постійними активними учасниками мітингів, вечорів 

вшанування та пам’яті та інших заходів. 

Ще багато залишається у нас  не вирішених питань, але ми не стоїмо на 

місці. На сьогодні втілюється в життя обласний проект «Організація молодіжного 

дозвілля в сільській місцевості через модернізацію закладів культури», де 

переможцем сільська рада стала в 2012 році. 
                                                                          Колектив сільської ради   

  

ПІСНЯ — ДУША НАРОДУ 
      Клубними закладами сільської ради до кожного свята проводяться святкові 

заходи та виставки прикладного мистецтва. Вже стало традицією проводити 

масові дійства – це день села, свято  Івана Купала,  Українські вечорниці та 

концерти до  дня людей похилого віку, свята весни 8 Березня та  інші. 



 Свято села започатковано святкувати з 2007 року. В підготовці масового 

дійства приймають активну участь всі 

організації, розташовані на території села: 

школа, дитячий садочок, лікарня, сільська 

рада.   

Наше село найкраще й найкрасивіше. 

Та все ж справжньою його окрасою є люди. 

Ми бачимо їх кожен день, вони живуть 

поруч, вони трудолюбиві і скромні. Вони не 

звикли до слави, та їх життя, їх щоденна 

праця — це джерело людської мудрості і 

самовідданості.  Рішенням сільської ради започаткована Книга пошани села, в 

яку занесені односельці, які зробили значний внесок у соціальний, економічний 

та культурний розвиток сіл сільської ради та у громадське життя громади.   

Всього в книгу пошани   внесено 30 чоловік, які своєю працею, своїми вчинками, 

зробили наші села квітучими та процвітаючими.   

Село наше славиться не лише 

працьовитими людьми, але й людьми, які 

продовжують традиції української культури, 

це наші славні вишивальниці: Кісільова 

Г.М., Хорошко А.А., Мандригеля Н.Т.,        

Кісільова В.Т., Авдеєва Л.О. та інші.   

Вже стало традицією на день села    

визначати кращий двір та нагороджувати   

переможців цінними призами. Кожного 

року, до Міжнародного дня людини 

похилого віку, рада ветеранів збирає людей на годину спілкування –  де 

говориться про найцінніше,  вічний 

людський скарб, доброту, людяність, 

милосердя. На цьому святі, за чашкою чаю, 

присутні спілкуються в теплій атмосфері, в 

дружній обстановці. Члени ради ветеранів 

оголошують ювілярів року, а учасники 

художньої самодіяльності вітають піснями, 

віршами, танцями.   

Активними учасниками усіх наших 

концертів  вже багато років є тріо сестер 

Грищуків: Валентина, Надія і Любов. Їх пісні на три голоси знає і співає не одне 

покоління. Через усе життя вони пронесли любов до української пісні, і передали 

свою любов усім нам. Є у нас і наймолодший учасник свят - Муштей Кирило. Це 

хлопчик з прекрасним голосом, який ніби зачаровує усіх нас. Тож нехай для всіх 

сонце світить, і квіти ніжності цвітуть. Нехай в добрі, у щасті й мирі, усі роки 

пройдуть.                                                                                        

                             Чернявщинський та Чорноглазівський сільські клуби 



Біля річки-броду, де вода іскриться, 

Колись збудувалась школа Чорнявщинська. 

Мов та гарна квітка, що в районі мало, 

Та гостей багато вже в ній побувало. 
 

         В центрі села Чернявщина, серед квітучої 

зелені розташувалась Чорнявщинська СЗШ І – 

ІІІ ступенів. Світлого вересневого ранку 

маленькі громадяни з букетом квітів і ранцем 

ідуть до школи, щоб скористатися своїм правом 

на освіту. До головного входу веде білокора 

березова алея, яка нині одяглася в золото осені, а 

тоді -  парадний ґанок зі сходинками. З цього 

ґанку починається Країна знань. 

     Мрія про найкращу школу нікого не оминає. 

Кожен учень хоче навчатися у хорошому закладі, 

усі батьки дбають, аби їх діти були оточені 

опікою, здобули глибокі знання та добре 

виховання. 

     Тому, Чорнявщинська школа – це своєрідна маленька держава, де вчителі, 

учні та батьки спільно творять майбутнє. Це родина, у якій 96 учнів, що має свій 

ритм існування, захоплює новизною. Очільником цієї держави є сучасний, 

креативний директор школи, вчитель-методист вищої кваліфікаційної категорії, 

відмінник освіти України Неля Семенівна Пащенко,  яка тісно співпрацює з 

керівниками села, фермерами, громадськістю. Творча, неординарна, 

комунікабельна, вимоглива, віддає багато сил і творчої енергії підвищенню 

професійної майстерності колективу.  

На чолі з нею в школі працюють чудові вчителі, 

яких учні та їх батьки поважають за Божий 

талант нести вогонь у веселі та непосидючі ряди 

школярів, за відданість важливій справі 

просвіти. Їх педагогічне кредо: «Ми вчимо 

інших і вчимося самі, ми виховуємо і 

самовдосконалюємось, і тільки тоді наші знання 

стануть здобутком наших вихованців». Із 17 

педагогічних працівників 14  мають вищу освіту, 

3 – педагогічне звання «Учитель –методист», 3 -  «Старший вчитель»,  7  

педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію. Для творчого колективу 

сьогодні сприятливі умови для саморозвитку, самопізнання, самовизначення, 

самореалізації. В цьому році вчителі, які атестуються будуть проходити 

електронну атестацію. Вчителями - предметними та класними керівниками 

ведутся електронні журнали та щоденники. Школа має власний сайт,  працює на 

створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної 

загальної середньої освіти. 



       Гордістю кожної школи є її випускники. Ми пишаємося тим, що із 17 

вчителів 12 -  випускники нашої школи. Тут завжди працювали  і працюють 

мудрі і талановиті педагоги, і похвально, що молода зміна продовжує 

започатковані традиції. Приємно і те, що на всі урочисті заходи запрошують 

старше покоління вчителів, цінують їхню думку, збагачуються їхнім досвідом і 

життєвою мудрістю. 

       Гарна наша школа! Подвір’я 

прикрашають клумби квітів. Коридори -  

вазони з  кімнатними рослинами, за якими 

дбайливо доглядають учні.  На першому 

поверсі знаходиться бібліотека, спортивна 

зала. Є у школі комп’ютерний клас, актова 

зала. Осередком патріотичного виховання є 

музей бойової слави, до якого часто 

приїздять гості: учні та вчителі інших шкіл 

Юр’ївського району. Тут зібрані матеріали 

про героїчний подвиг танкістів 25 танкового корпусу: листи, фотографії, книги та 

їх особисті речі. В музеї відбуваються зустрічі з людьми героїчної долі, 

проводяться уроки мужності.  

        У цьому році школі виповнилося 30 років. За цей час багато класів стали 

затишними та красивими, а в деяких навіть з’явилося нове обладнання.  

 Так, згідно сучасних вимог, оснащений кабінет біології. Уроки в ньому 

проходяться на високому професійному  рівні, з використанням інтерактивної 

дошки та ЕДМ за біо-технологічним профілем. А веде їх учитель-методист, який 

має педагогічний стаж 38 років Світлана Кіндратівна Авдєєва. І це все для того, 

щоб учні старанно вчилися, здобували повноцінну освіту. 

     В школі працює система учнівського самоврядування на чолі з президентом 

школи та кабінетом міністрів. Діти самі обирають форму роботи та намагаються 

самостійно контролювати процеси свого шкільного життя. У виховній роботі 

школи є і свої традиції: проведення ін форм-дайджестів, рейдів комісії 

дисципліни та порядку, екологічних десантів, класних годин та виховних заходів, 

присвячених датам календаря. Наші учні  не мають часу нудьгувати: турніри, 

змагання, олімпіади, різноманітні конкурси: «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», 

«Грінвіч», «Лелека», «Бобер», «Геліантус», які 

сприяють загальному розвитку і розвитку 

лідерських здібностей.  

      Не можна не згадати про тісну співпрацю 

школи з дошкільним навчальним закладом 

«Калинка» (завідувачка Циба О.М.), яка 

побудована на взаємопорозумінні, 

взаємоповазі та рівноправному партнерстві. 

Предметом співпраці є забезпечення 

наступності і перспективності роботи між 

дошкільною та початковою ланками освіти. 



    Головне завдання нашого педагогічного колективу – зробити навчально-

виховний процес цікавим, корисним, практично спрямованим, сучасним і таким, 

що не містить ані найменшого негативу. Для реалізації цих принципів педагоги 

перебувають у постійному творчому пошуку.  

    Двері школи завжди відчинені для всіх бажаючих: гостей і тих, хто хоче 

осягнути безкраї простори пізнання.   
                                                     Педагогічний колектив школи 

 
МАЛЕНЬКА КРАЇНА ДИТИНСТВА 

На території сільської ради знаходиться 

маленька країна дитинства, де панують 

любов, дружба, де лунають пісні, дитячий 

сміх, де весело і радісно живеться дітворі. 

Зветься цей куточок «Калинка». 

 Чернявщинський дошкільний  

навчальний заклад «Калинка» було 

засновано в 1947 році. За 65-річну історію 

він славився своїми досягненнями та 

традиціями,  колектив має нагороди від 

обласного управління освіти, обласної ради та адміністрації, районного відділу 

освіти. 

        У дошкільному закладі працює одна різновікова група, яку відвідують 26 

вихованців віком від 1,5 до 6 років. З 1995 року цей дошкільний заклад очолює 

Циба Олена Миколаївна. Під її керівництвом працює дружний і творчий 

колектив, який прагне до створення нового культурного образу дошкільного 

закладу, планує, розробляє нові напрямки 

в роботі і допомагає впроваджувати їх в 

життя.  Головним завданням закладу є  

створення комфортних умов для 

сучасного, всебічного розвитку дітей.  

Для  реалізації поставлених завдань,  

колектив закладу   був учасником  двох 

обласних  та одного Всеукраїнського  

конкурсів  проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування. В ході 

реалізації проектів було замінено дах, відремонтовано харчоблок, музично-

спортивну залу, спальню, ігрову, роздягалку, коридор, методичний кабінет, 

кімнату гігієни, замінено вікна та дверні блоки, придбано сучасні  меблі для 

ігрової кімнати: столи та стулочки, сюжетно-рольові куточки. Для методичного 

кабінету придбано комп’ютерну техніку,  для харчоблоку – столи та витяжку, 

проведено  ремонт фасаду. Зараз наш дошкільний заклад  - це сучасна будівля,  в 

якій створено комфортні і безпечні умови. Ми маємо гарний інтер’єр, просторі та 

світлі приміщення, зручні меблі, сучасне обладнання. За співпрацю у вирішенні 

фінансової частини, велика подяка нашим меценатам: керівнику ПП «Лан» 



В.В.Хохлову, ФГ «Оріль» 

Х.А.Богатирьову, ПП «Христенко» 

С.О.Христенко,  ПП «Терещенко» 

О.С.Терещенко, підприємцю 

С.В.Танчук, батькам вихованців, які не 

залишилися байдужими до  проблеми 

дошкілля. Особливі слова подяки  

голові Чернявщинської сільської ради 

Л.А.Марковій, яка доклала багато 

зусиль, щоб нашим дошкільнятам було 

тепло і затишно у стінах сучасного Чернявщинського дошкільного навчального 

закладу «Калинка».  

 Девіз роботи  дитячого садка - «Калинка радість нам дарує - українські 

звичаї шанує». І дійсно, на протязі  навчального року тут проходять різні заходи, 

в яких вихователі разом з дітьми продовжують вивчати   українські  звичаї та 

традиції, пісні,  вірші, таночки, ігри. Постійно проводяться свята, розваги для 

дітей та їх батьків, а саме «Наші пісні – тобі Україно», «Ми  маленькі українці», 

«Великоднє свято»,заходи до Дня Незалежності та Дня Державного Прапора 

України, «Вечорниці у Калинці» та інші.  А ще вони приймають участь в 

оглядах - конкурсах «Безпека поруч», «Герб моєї родини», конкурс 
малюнків дітей та батьків на виставки «Моя мама найкраща у 
світі», «Моя сім'я», «Портрет татуся», «Щасливе майбутнє нашої 
родини», малюнки, саморобки до сезонних явищ та інше.  
 Ми єдина команда, яка створює в дитсадку такі умови, щоб 
дошкільний навчальний заклад був місцем радості для дітей, місцем 
творчості для педагогів, місцем спокою для батьків. 
                                                   Колектив садочка «Калинка» 

 
Робота депутатського корпусу 

 
ГАРНИМИ СПРАВАМИ СТОЇТЬ НА ЗЕМЛІ ЛЮДИНА! 

      Осінь пора збору щедрот від природи та 

землі. Це час підведення підсумків за певний 

період і побудови планів на майбутнє.  

      Є у Чернявщинської сільської громади 

лідер, очільник добрих справ, депутат 

районної ради Василь Васильович Хохлов. Він 

зміг зібрати навколо себе однодумців, людей 

не байдужих до краю, де вони проживають. 

 Допомагаючи іншим, маєш змогу 

прожити не одне життя, а сотні, беручи на 

себе і тривоги інших, і їхні радості та щастя. 

Василь Васильович підходить  до благодійництва як  не до бізнесу, бо це поклик 



його  душі. Скільки було прикладено зусиль зібрати навколо себе однодумців в 

такій клопіткій справі, як опікування проблемами середньої школи, дитячого 

садочка, лікарні, проблемою доріг, впорядкування територій. Він зумів, бо має 

велике серце сповнене безмежної любові і розуміння. Наша школа в дарунок 

отримала 55 сучасних вікон, замінено двоє дверей, відремонтована спортивна 

зала, замінена підлога в кабінетів 1 класу, викопана нова вигрібна яма для 

харчоблоку.  

 Переймається Василь Васильович турботами дітей та й любить їх 

порадувати в День Святого Миколая солодощами і гарними вітаннями.  Він 

зацікавився ідеєю «живого» спілкування з дітьми та допомоги їм,  тому і є частим 

гостем в школі. Василь Васильович мріє вирвати кожну сіру сторінку з життя 

юної особистості, сказати: мрій, розквітай, люби!  Нагадати  усім, що діти 

майбутнє нашої країни, саме вони будуть будівничими справжнього 

європейського життя, вони гарні, талановиті. Як все ж таки важливо розуміти, що 

в такі нелегкі часи є люди, які не байдужі до наших проблем.  Добрі справи не 

залишаються не помітними – вони як маяки світять тим, хто прагне допомоги. 

 Впевнені, що  приклад Василя Васильовича для інших є гарним взірцем. 

Надаючи допомогу, Ви даруєте не тільки матеріальні цінності, а надаєте радість 

та надію. 

          Дякуємо за те, що Ви живете  проблемами та потребами сільської 

громади. Тільки об’єднавши свої зусилля, ми разом зможемо змінити  життя  

наших сіл на краще. 

      Бажаємо вам, Василе Васильовичу, і вашим друзям-однодумцям міцного 

здоров'я, добра, миру, злагоди, здійснення усіх задумів і сподівань, поваги та 

пошани від людей і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.   

          Гарних Вам врожаїв, щедрот вкраїнської землі, людської сердечності! 

 

             Громада Чернявщинської сільської ради 
 

Волонтерський рух Юр’ївщини 
 

 НАШИМ ЗАХИСНИКАМ – НАША ДОПОМОГА 
        14 листопада 2014 року волонтером Юр’ївського району  Ільченком 

Олександром разом з колегою Юрою Мураховцем було здійснено поїздку в 

розташування 93 окремої механізованої бригади. Від громадської організації 

«Спілка інвалідів праці, потерпілих та сімей загиблих на виробництві "Захист" 

(м. Павлоград) та незалежної профспілки гірників України (м. Павлоград) 

"ИСКРОГАСИТЕЛИ" їм було передано бензинову пилку  та 6 буржуйок, 

виготовлених власноручно Юрою Мураховцем. Також їм було передано 

продукти харчування від громадян України і патріотів: мандарини, яблука, 

катроплю, цибулю, часник, печиво, мед, цукор, чай, каву, цигарки, багато 

домашніх консерв, соків та бутильовану воду, дитячі малюнки,  медпрепарати 

для боротьби з застудою, частина яких була закуплена, а частину передали 



Павлоградські волонтери. Окремо була передана посилка від гвардійців, які 

охороняють наш з Вами спокій на Вербківському блокпосту. 

 В свою чергу  наші захисники передали  всім величезне "ДЯКУЮ" і тверде 

"Україна переможе".  

 Велика подяка  керівництву та колективу магазину "Славутич" за підтримку 

як матеріальну так і моральну. 

      17 листопада 2014 році на фронт було відправлено БТР-80, який знаходився 

на ремонті в селянському фермерському господарстві "Зоря" с. Вербуватівка, 

директор якого люб’язно відгукнувся на 

прохання про допомогу з ремонтом техніки для 

нашої армії. Щоб привітати хлопців, 

прикрасити машину та провести їх в дорогу, 

зібралися школярі Вербуватівського НВК. Вони 

разом з військовослужбовцями поклали квіти 

до пам’ятника воїнам, загиблим під час Великої 

Вітчизняної війни в с. Вербуватівка, 

подарували солдатам власноруч виготовлені 

обереги та малюнки, а військовослужбовці 

подарували школі шеврон їхнього підрозділу. Хочемо виразити величезну подяку 

колективу СФГ "Зоря", які приймали активну участь в ремонті машини та 

керівнику господарства Зоренку Володимиру 

Григоровичу за його активну громадянську 

позицію та патріотизм. 

 Хочемо ще додати, що в нашому районі 

було відремонтовано не одну одиницю техніки. 

В цьому приймали активну участь такі 

господарства як ТОВ "Лан" с. Новов’язівське - 

директор Маловік Сергій Володимирович, БТР-

80 та БМП; ТОВ СП "Агросфера" смт. Юр’ївка 

- Буряк Іван Олександрович, БТР-70; ТОВ 

"Преображенівське" с. Преображенка - Опанасенко Олександр Іванович, машина 

"Газель"; ТОВ "Агро Світ" с. Сергіївка - Книш Ігор Павлович разом з 

павлоградськими майстрами-волонтерами ремонтують БТР-70. Низький уклін до 

землі всім тим, хто допомагає нашим захисникам. 

Слава Україні!!!                                                  
             Координаційний волонтерський штаб району 

  
Спортивне життя району 

 
ФІНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА  ПРИЗИ ГАЗЕТИ «ЗОРЯ» 

 Фінальні змагання на Кубок з футболу на призи газети «Зоря» серед команд 

колективів агропромислового комплексу відбулися 12 жовтня 2014 року під 

девізом: «Всі на зорянське свято у Кринички!» 



         Цього дня у Криничках спробували занести на скрижалі найпопулярнішого 

на Дніпропетровщині аматорського турніру своє «факсимільне» чотири команди-

лауреати півфінальних турнірів.  

       Спершу у стиковому поєдинку з’ясували стосунки ФК «Гуляйполе» і 

Катеринівський «Славутич», а згодом свій шанс потрапити до головного фіналу 

виборювали Юр’ївська «Агросфера» (тренер команди Ромащенко Ю. В.) та 

Софіївський «Колос».  Ця пара однозначно була найсильніша у фінальній 

частині.  

          Рахунок у протистоянні відкрив Артем Кокотюк. Бій справді видався на 

славу! Жорстка чоловіча боротьба на кожному клаптику поля, віртуозні 

комбінації, гросмейстерські паси! 

        Усім командам - фіналістам дісталися Кубки, іменні медалі, дипломи, призи 

кращим гравцям. Нагороди удостоїлись: Артем Крисенко, кращий нападник 

Артем Кокотюк, Ярослав Пучінський, Сергій Терещенко, Віталій Курбатов, 

Олександр Симоненко, Віталій Овчаренко, Олександр Триль, Олександр 

Шаламов, Сергій Ковальський, Антон Осокін, Леонід Разуваєв, Володимир 

Чалий, Андрій Подолянчик (тренер команди Юрій Ромащенко).  

 Велика подяка  головному спонсору команди «Агросфера»,  генеральному 

директору  ТОВ  «Агросфера»  Івану Олександровичу Буряку.  

        А ще важливу роль відіграє допомога команді голови Юр’ївської районної 

ради Олександра Миколайовича Буряка і звичайно, теплим словом не можна не 

згадати наших уболівальників за підтримку! 

 
                        Директор ДЮСШ Юр’ївського району  

        Ю.В. Ромащенко 

                                                                           
Освітянські новини 

 
 ДЕНЬ СКОРБОТИ: ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ... 

    Напевно, це дуже страшно і боляче: повільно помирати від голоду. Іще гірше, 

коли ти помираєш не один,  коли твої рідні і близькі конають у тебе на очах. Мабуть, це 

дуже моторошно: вийти на залюднену завжди вулицю, і замість звичного буденного 

гамору почути моторошну тишу. Ці жахливі картини є в історії нашої держави, в історії 

кожної родини українців. 

21 листопада в приміщенні Чорнявщинської 

середньої загальноосвітньої школи було 

проведено урок-реквієм на тему “Забуттю не 

підлягає...” , приурочений Дню пам'яті жертв 

Голодоморів в Україні. До шкільного музею 

бойової слави були запрошені: виконуюча 

обов'язки начальника відділу освіти Василенко 

О.О., методисти РНМК Васильєва В.О., Дерюга 

Я.В., учні, вчителі. Була створена композиція 

“Лиха коса Голодомору” та організована 



виставка літератури “Реквієм часу”. Старшокласники з усією відповідальністю і 

розумінням розповіли присутнім про жахливі сторінки історії нашої держави: “три 

хрести”, які стали в долі України -  голодомори 1921-23рр., 1932-33рр., 1946-1947рр.. 

Учні 7 класу ще раз нагадали присутнім про біль українців, сльози відчаю, моторошну 

смерть, жах в очах дітей. Переглянули відеоматеріали “Остання колискова”, “Колос 

правди”, перегорнули сторінки Національної 

книги пам'яті, запалили свічки, вшанували 

пам'ять померлих і ненароджених хвилиною 

мовчання. Кожний із присутніх отримав, як 

оберіг, окраєць хліба, бо саме про такий 

шматочок мріяли голодні українці.  Олена 

Олександрівна побажала учням  миру та  

злагоди, гарного навчання, зростати справжніми 

патріотами нашої держави. До хреста Пам'яті  

було поставлено символічного  горщика з 

пшеничними колосками та червоною калиною, 

як спомин, як нагадування про ті події. Найменші учасниці дійства Горова Софія, 

Цуприк Аліна, Литвиненко Ангеліна побажали всім Божої благодаті, смиренності та 

поваги один до одного і до України. Своєю піснею Муштей Кирило ще раз нагадав, що 

саме діти є  окрасою майбутнього нашої держави, господарями і патріотами. 

   Життя продовжується і ми віримо, що наша Україна справді стане європейською, 

заможною державою і кожен з нас радітиме щасливій днині.   

                                                     Пушкеля І.В., шкільний бібліотекар Чорнявщинської СЗШ 
 

Культурне життя району 
 

ХРАНИТЕЛІ ЩАСТЯ - В КУЛЬТУРІ 
          06 листопада в Юр’ївському районному будинку культури відбулись 

урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів 

народного мистецтва. У районному центрі чи у віддалених селах Юр’ївщини 

культпрацівники виконують свою благородну роботу — дарують людям радість 

душі. І неважливо як саме — гарно виконаною піснею, запальним танцем, 

дотепними жартами або актуальною книжковою виставкою - ці люди додають 

урочистості будь-якому святу чи пам’ятній даті. 

         Прийшли привітати культпрацівників зі 

святом голова Юр’ївської районної 

державної адміністрації Біловол Тамара 

Петрівна, голова Юр’ївської районної 

ради Буряк Олександр Миколайович, 

настоятель Свято-Георгіївського храму –

Отець Олексій, голова Жемчужненської 

сільської ради Бубир Галина Іванівна, 

начальник відділу культури, туризму, 

національностей та релігій Юр’ївської 



райдержадміністрації Карпенко Олена Анатоліївна. Багато теплих слів звучало в 

адресу клубних працівників, бібліотекарів, викладачів музичної школи, аматорів 

та майстрів народного мистецтва, адже самовідданою працею вони збагачують 

наше життя. 

         За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у створення духовних 

цінностей та високу професійну майстерність 17 кращим працівникам культури, 

ветеранам праці, аматорам та майстрам 

народного мистецтва оголошено Подяку 

голови районної державної адміністрації та 

голови районної ради: Ялозі Тетяні 

Миколаївні – завідуючій Чорноглазівським 

сільським клубом (життєвий ювілей 55 

років); Безотосному Олександру 

Михайловичу – художньому керівнику 

Юр’ївського РБК (життєвий ювілей 55 

років); Івченко Тетяні Вікторівні – викладачу 

ДМШ (життєвий ювілей 55 років); Забузі Валентині Леонідівні, Сердюк Тетяні 

Вікторівні, Авдюшкіній Олені Вікторівні – майстриням народного 

мистецтва; Креп Вірі Іванівні – ветерану праці галузі „культура” бібліотечної 

справи; Золотопуп Миколі Петровичу– ветерану праці галузі „культура” клубної 

справи; Беспалько Галині Григорівні, Батраченко Наталі Петрівні, Шаровій 

Тетяні Миколаївні, Собівчак Миколі Федоровичу, Обожді Олегу Васильовичу, 

Турчан Раїсі Григорівні, Гладкій Тетяні 

Іванівні – аматорам народного 

мистецтва; Максимовій Валентині Іванівні – 

сільському голові Новов’язівської сільської 

ради; Бубир Галині Іванівні – сільському 

голові Жемчужненської сільської ради.               

07 листопада відбулися обласні урочистості, 

присвячені даному заходу. Почесною 

грамотою Міністерства культури України 

нагороджено Літвиченка Андрія Трохимовиа, 

директора Новов’язівського сільського будинку культури, Подяку голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації оголошено Бойко Тетяні Сергіївні, 

директору Юр’ївського районного будинку культури та Карпенко Олені 

Анатоліївні, начальнику відділу культури, туризму, національностей та релігій 

Юр’ївської райдержадміністрації. 

 Нехай щастям і любов’ю наповнюється кожен день вашого життя, а праця 

на благо розвитку культури і духовності приносить задоволення і радість. Нехай 

поступ трудових досягнень буде все впевненішим, стратегія розвитку нашої 

галузі більш продуманою, інноваційні здобутки якомога вагомішими, а повага 

відвідувачів, як джерельна вода, чистою і невичерпною. 
                                                         Відділ культури, туризму, національностей та       

                                                                релігій Юр’ївської райдержадміністрації  
 



         ЖИТТЯ – ВСЬОГО ЛИШ ХЛІБ! 
 В історії XX-го століття Голодомор 1932-33 років в Україні посідає 

особливе місце. Скільки українського народу прийняла наша земля в 1932-19337 

рр. Уже, мабуть, ніхто точно і не скаже. В будь-якому селі спроби встановити 

кількість жертв голодомору за спогадами літніх людей, стають безуспішними, 

пам'ять уже підводить тих небагатьох старожилів, що вижили в той страшний 

час. Але ми мусимо пам'ятати про кожного, кого змусили загинути страшною 

смертю...  

Саме з метою збереження пам’яті про ті події, працівники Юр’ївської ЦРБ 

18 листопада 2014 року провели для учнів ПТУ годину скорботи "Ви чуєте 

дзвони? То плапче Вкраїна!".   

Пам’ять – нескінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя 

країни. І через 81 рік жахливо ступати болючими стежками страшної трагедії, яка 

розігралася на благословенній землі квітучого українського краю.  

19 листопада 2014 року в Центрі 

слов’янської писемності та культури 

Юр’ївської ЦРБ відбулася зустріч молоді з 

начальником районного архіву Сачко М.М., 

яка презентувала присутнім документи 

(фотокопії) з Державного 

Дніпропетровського обласного архіву. 

Представлені документи свідчать про 

масштабність трагедії українського народу, 

яка заподіяна насильницькою масовою 

колективізацією, непомірними планами 

хлібозаготівель, «червоним терором», інспірованим тогочасним політичним 

режимом, який забрав мільйони життів наших співвітчизників. На сьогоднішній 

день, лише за книгами актів запису громадянського стану сільських, селищніх, 

районних у містах та міських рад області, які зберігаються у Державному архіві 

Дніпропетровської області, яких збереглося приблизно лише одна третина і які є 

до того ж, неповними кількість жертв становила 65 332 особи. 

20 листопада 2014 року в Центрі слов’янської писемності і культури 

відбувся Єдиний День інформування населення за темою „Забуттю не підлягає ”, 

присвячений 81-їй річниці Голодомору 1932-

1933 років в Україні. З доповіддю виступила 

Лобунько Світлана Василівна – директор КЗ 

„Юр’ївська РЦБС”. Присутні переглянули 

документальний фільм „Великий злам”. 

 22 листопада 2014 року вечір-реквієм 

«Життя – всього лиш хліб!» відбувся в залі 

засідань Юр’ївської райдержадміністрації.   

Голова  Юр’ївської районної ради Олександр 

Миколайович Буряк  закликав  всіх присутніх 

у цей день об’єднатись у слові і молитві за 



Україну, і поставити у вікні свого дому свічку віри і надії, «… це знак нашої 

пам’яті. Це святий вогник, який зігріє душі загиблих. Це світло очищення задля 

нашого майбутнього. Ми живемо. Живе наш народ. Так буде завжди».  

Зі словом Божим і молитвою за померлими в 

1932-1933 роках до присутніх звернувся 

отець Олексій. 

   Перед  пам’яттю наших невинно 

загиблих співвітчизників, учасники заходу 

схилили свої голови,  вшанували хвилиною 

мовчання і всі  разом   взяли участь у 

Всеукраїнській акції “Запали свічку”. 

 Минуть роки, десятиліття, а ця 

трагедія все одно хвилюватиме серця людей. 

І тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих, хто народився після тих 

страшних подій. Вона завжди буде об’єднувати всіх живих одним спогадом, 

одним сумом, однією надією. Заходи пам’яті цього року проходили під гаслом 

«Голодом вбивали нашу свободу. Не знищені 1933-го – непереможні сьогодні!» 

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

 

Новини медицини  

 

РОБОТА ЮР’ЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ   

ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА! 

 

 Товариство Червоного Хреста України -  найбiльша 

гуманітарна організація, яка працює на території України. 

Основною метою діяльності Товариства  є захист життя 

людини, попередження та полегшення людських страждань під 

час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій, 

сприяння органам державної влади України у їх діяльності в 

гуманітарній сфері. 

 В цей не простий час для України, як ніколи потрібна їх допомога. Адже 

волонтерська робота  Червоного Хреста відіграє важливу роль у підтримці 

людей, потребуючих необхідної допомоги. Саме задля цього залучається 

натуральна допомогу від населення. З цією метою діє 36 банків одягу у 

Дніпропетровській області.  

 Юр`ївська районна організація Червоного Хреста на протязі вже декількох 

років надає доброчинну та гуманітарну допомогу школам, біженцям, ветеранам 

та учасникам Великої Вітчизняної Війни, дитячим садочкам, професійному  

училищу, малозабезпеченим, багатодітним сім`ям.  

 В цьому році було надано від Дніпропетровської обласної Організації 

Товариства Червоного Хреста допомога і нашому району. А саме: миючий засіб 

«Фері» - 80 шт., порошок «Бонуск» - 60 шт., порошок «Гала»-20 шт., порошок 

«Аріель» - 12 шт., «Містер Пропер»- 3 шт. 



 Шановні мешканці Юр`ївщини, якщо Ваші серця відкриті для співчуття, 

якщо горе ближнього - ваш біль, не залишайтесь байдужими. Будемо Вам вдячні 

за співпрацю з Юр’ївською районною організацією Товариства Червоного Хреста 

за контактним телефоном: (066) 8653203 -  голова організації Біловол Валентина 

Миколаївна! 

   Допоможемо разом!  

 Персона місяця 

                                                                                                

                                     ОРЄХОВ  ВОЛОДИМИР  ПАВЛОВИЧ 
Наш   Юр’ївський    край    багатий  працьовитими людьми,   пристрасно        

відданими       своїй     справі, справжніми    патріотами    та   реформаторами. 

Саме до таких людей відноситься Володимир Павлович Орєхов – 

директор професійно технічного училища № 81. 

Біографія    у    героя    нашої    розповіді,   

як-то кажуть, звичайна і не позначена якимись 

надзвичайними подіями. Народився                        

07  листопада  1954 року у селищі  Юр’ївка 

Павлоградського району Дніпропетровської 

області. Батьки змалечку привчали до праці, 

без якої не уявляли свого селянського життя. 

Закінчив Юр’ївську середню школу, 

Харківський інститут механізації і 

електрифікації  сільського господарства.  

Здобув  фах -  інженера -  механіка. Трудову діяльність розпочав у 1972 році 

робітником  радгоспу імені газети "Ізвєстія" в Харківській області. 

Багато людей знає Володимира Павловича  як енергійну, неординарну 

особистість, вмілого організатора, який по праву може пишатися набутим 

досвідом, духовним та інтелектуальним потенціалом, успіхами та досягненнями. 

Він  людина справедлива і вимоглива до себе,  підлеглих працівників та учнів, 

передає молоді знання та досвід. Його кредо – ніколи не задовольнятися набутим, 

бути в пошуку нового і цікавого. 

Як і годиться справжньому господарю, він у курсі всього, що  відбувається, 

в училищі  до найменших дрібниць. Як  голова великої родини, Володимир 

Павлович  турбується про кожного, хто складає   його училищну  сім’ю.  За це 

його поважають у колективі. І вже не уявляють собі іншого директора. 

Сім'я – надійний тил героя нашої розповіді. Він дорожить сімейними узами, 

виховав разом з дружиною Ніною Іванівною  двох дітей, зараз -  тішаться 

онуками. 

Орєхов В.П.  приймає активну  участь  в громадському  житті  селища та 

району. Два скликання  обирався депутатом Юр’ївської районної ради та 

неодноразово  обирався депутатом Юр’ївської селищної  ради. Надає допомогу в 

соціально-правовому захисті  ветеранів та  громадян похилого віку. 

          За сумлінну працю Володимира Павловича відзначено:  нагрудним  знаком  

"Відмінник освіти України",  знаком  "За вагомий внесок у розвиток професійної 



освіти", Почесною  відзнакою "За вагомі заслуги перед районом", Почесною 

відзнакою "Почесний громадянин Юр’ївщини". 

2014 рік став для Володимира Павловича двічі ювілейним: він відсвяткував 

своє 60 річчя з дня народження  та 30 років трудової діяльності на посаді 

директора СПТУ -81. 

 Вітаємо Вас, Володимире Павловичу! Нехай щастям і любов’ю 

наповнюється кожен ваш день, а праця на благо людей приносить 

задоволення і радість. Бажаємо Вам  міцного здоров’я, щастя й натхнення в 

роботі на многії і благії літа! 

                                                                Карпенко О.А., начальник відділу культури, туризму,          

           національностей та релігій  райдержадміністрації 
 

Запитуєте? Відповідаємо! 

ОГОЛОШЕННЯ 
Юр’ївським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області приймаються 

цивільні особи на службу  в органи внутрішніх справ на посади молодшого та 

середнього начальницького складу. 

 У відповідності до отриманої освіти, фізичної підготовки, стану здоров’я та 

психологічної спрямованості кандидатам на службу пропонується робота в підрозділах, 

кримінальної міліції, дільничними інспекторами міліції, міліціонерами – водіями. 

 Кандидатами на службу в органи внутрішніх справ можуть бути громадяни 

України, які відповідають наступним вимогам: 

- вік до 30 років; 

- мають повну загальну середню освіту, базову вищу та вищу освіту 

- пройшли службу в Збройних Силах України, або які пройшли навчання на 

військових кафедрах вищих учбових закладах; 

- офіцери запасу Збройних Сил України, які мають відповідний рівень освіти; 

- до кримінально відповідальності не притягувалися 

- згодні на проходження професійного відбору. 

 Працівники міліції за державним замовленням мають змогу навчатись, у вищих 

навчальних закладах системи МВС України, при цьому їм надаються пільги 

встановлені законодавством. 

 Для детальної інформації звертатись до Юр’ївського районного відділу 

ГУМВС України в Дніпропетровській області за адресою: смт. Юр’ївка 

Дніпропетровської області вул. Запорожченка 112., тел. 05635-5-11-02 

 
        Надруковано інформаційний бюлетень 

        в Юр’ївській районній раді 

        Наша адреса: 

        смт. Юр’ївка,  вул.Леніна,67 

        Е-mail: jurrrada@dp.gov.ua 

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

        Наклад 100 прим. 

 
 


