
 

 
 

 

                     Інформаційний бюлетень 

   №8                                           25.12.2014р. 
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. 

 

 

Шановні жителі Юр’ївського району! 

Прийміть  найщиріші  вітання з Новим 2015 роком та Різдвом Христовим! 

 Новорічні свята – особливі для кожного з нас. Так вже 

традиційно склалося, що у ці дні ми підбиваємо підсумки року 

минулого, аналізуємо перемоги та досягнення. 

 Рік, що завершується, збагатив нас новим досвідом, 

згуртував і дав нам можливість не тільки подолати життєві 

труднощі, а й створити всі умови для подальшого розвитку. 

 Новий рік – це яскраве, красиве, урочисте і веселе свято з 

надіями і радістю кожної родини, це завжди щось надзвичайно 

чарівне! Із дитинства ми поєднуємо разом відчуття свята, запах 

ялинки  і найтаємнішу ніч, коли новорічними зірочками і 

ліхтариками висвічується нескінчена дорога наших мрій. І ми 

посміхаємось, і трохи сумуємо… Ми радіємо з того, що встигли 

і знову мріємо! Мріємо із найпрекраснішими надіями і 

сподіваннями на краще! Тож хай надія і віра в себе і свої сили 

надихає вас на їх здійснення! 

 Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас покинуть турботи та 

негаразди, а Новий -2015 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та 

професійні перемоги. Нехай Різдвяна зоря запалає у Ваших серцях вогонь віри та 

любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. 

 Успіхів вам і удачі, щастя і благополуччя!  

  Веселих і радісних свят! 

 
 Голова Юр’ївської райдержадміністрації Біловол Т.П., голова Юр’ївської 

районної ради Буряк О.М., депутати Дніпропетровської обласної ради: Гудожник Л.В., 

Грицишин І.Я., Бондаренко В.О., депутатський корпус Юр’ївської районної ради: 

Шаповал А.М., Поляков В.В., Грицишин Р.Я., Борисенко Ю.В., Шума М.Б., 

Берестовська Н.А., Фрідман Є.Б., Зоренко В.Г., Шаповал О.М., Опанасенко О.І., 

Хохлов В.В., Пікуля В.Г., Маловік С.В., Книш І.П., Засядько О.В., Черепанюк О.Я., 

Лелека І.І., Бакай Л.О., Швидка Л.Г., Золотопуп В.П., Кирик А.В., Ялоза М.В., 

Горбаньова Н.М. 



Про головне…  
Академія громадянської участі 

 На Київщині, в місті Ірпінь пройшов тренінговий курс, реалізований в рамках 

Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого 

самоврядування в Україні». 

      В роботі цього заходу прийняв участь заступник голови Юр’ївської районної ради 

Борисенко Юрій Васильович.  

 «Особисто мене  зацікавила тематика даного курсу та спонукала взяти участь у 

відборі претендентів.  До перемоги йшов тривалим та кропітким шляхом, проте я з 

самого початку вірив у свій успіх. Тому без вагань виконав усі вимоги двох турів 

відбору  і наприкінці жовтня отримав повідомлення про включення моєї кандидатури 

до числа фіналістів «Академії громадянської участі». 

       Програма тренінгу була цікавою та насиченою, а її головною тематикою став 

огляд головних постулатів Концепції 

доброго демократичного врядування 

на місцевому рівні. Щоб донести до 

нас приклади втілення даної 

Концепції в інших країнах Європи, до 

участі в тренінгу були залучені 

тренери –експерти  Ради Європи з 

Франції, Болгарії та Словаччини.  

      Також неможливо було обійти 

увагою питання реформування 

місцевого самоврядування та 

децентралізації влади в Україні. 

Концепція, ризики та законодавчі 

ініціативи реформи були детально проаналізовані радником Віце-Прем’єр-Міністра 

України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України Юрієм Ганущаком .З практичної точки зору сподобався виступ 

Славутицького міського голови Володимира Удовиченко, який на прикладі свого 

невеличкого міста розповів про кращі практики доброго врядування в Україні.  

       До складу моєї групи учасників проекту входило 22 активісти з 7 областей 

України і всі вони не були просто слухачами курсу, адже кожен учасник мав нагоду 

презентувати позитивні приклади співпраці з територіальними громадами та 

запропонувати власне бачення майбутнього місцевого врядування в Україні.  

      Дніпропетровська область була представлена з 5 творчих учасників, які 

представляли інтереси громад міста Дніпропетровськ, Павлоград, Юр’ївський, 

Широківський та Томаківський райони. 

      Тренінговий курс відкрив для нас сутність багатьох понять, таких як бенчмаркінг 

доброго врядування  та його роль  в удосконаленні діяльності органів місцевого 

врядування.  Ми мали можливість ознайомитись з головними аспектами «Кодексу 

кращих практик  участі громадськості в процесі прийняття рішень».  Одним словом, 

програма навчання   допомогла нам зрозуміти, що для кардинальних позитивних змін 

у громаді насамперед необхідна активність самої громади та її інформованість про 

діяльність  місцевої влади. Громади лише тоді зможуть стати самодостатніми,  коли 

всі їх мешканці зрозуміють, що успішною громада стане лише за умови об’єднання   

громадян у вирішенні проблем, спільному захисті інтересів та розумінні стратегії 



розвитку. І одним із головних завдань учасників «Академії громадянської участі» є 

сприяння покращенню поінформованості місцевих громад у питаннях реформування 

місцевого самоврядування та вирішення проблем розбудови громад. 

      Всі учасники І сесії навчальної програми «Академія громадянської участі» 

отримали нові ґрунтовні знання, які стануть у нагоді при виконанні практичних 

завдань на міжсесійний період щодо оцінки дотримання органами місцевого 

самоврядування принципів доброго врядування, результати яких будуть презентовані 

на наступній сесії проекту у лютому 2015 року. 

      Слова великої подяки організатору Академії громадянської участі Андрію Гук, 

керівнику Програми Ради Європи за прекрасно організовану роботу та отримані 

матеріали. 

       По приїзді додому, я зібрав колектив Юр’ївської районної ради і проінформував 

про отриманні знання на Академії. Розповсюдив видані нам матеріали серед 

працівників ради відповідних напрямків та сільських голів. Провів опитувальник серед 

апарату ради, депутатів та представників організацій громадського суспільства. Зараз 

обробляю матеріали опитувальника для подальшої  роботи в раді. Готую семінар для 

сільських та селищного голів «Стратегія інновацій і доброго врядування на місцевому 

рівні». 

      Головне, що я для себе взяв від тренінгу це досконале вивчення і розповсюдження 

12 принципів доброго врядування на місцевому рівні.  
 А саме: 

1 принцип: чесне проведення виборів, представництво та участь; 

2 принцип: зворотній зв’язок; 

3 принцип: дієвість та ефективність; 

4 принцип: відкритість і прозорість; 

5 принцип: верховенство права; 

6 принцип: етична поведінка; 

7 принцип: компетентність і спроможність; 

8 принцип: інновації та відкритість до змін; 

9 принцип: сталий розвиток і довгострокове планування; 

10 принцип: добрий фінансовий менеджмент; 

11 принцип: права людини, культурне різноманіття та соціальне вирівнювання; 

12 принцип: підзвітність. 

Ось головні інструменти в роботі кожного органу місцевого самоврядування! 

  

P.S. Про участь у І сесії навчальної програми «Академія громадянської участі» 

 розповів заступник голови районної ради Юрій Васильович Борисенко. 

 

Робота депутатського корпусу 
 

В СЕРЦЯХ ЛЮДЕЙ ВІДРОДЖУЄ НАДІЮ 

«Олександр  Іванович - людина надзвичайно активна, 

цілеспрямована. Він володіє тонким почуттям гумору й природною 

харизмою, має  оптимістичні погляди на життя» - так говорять в 

Преображенці про молодого господаря ФП «Преображенське» 

Опанасенка Олександра Івановича. Селяни плекають надію, що 

молодий, енергійний керівник з активною життєвою позицією та 



сучасним підходом до справи подбає про добробут господарства і селян. 

Олександр Іванович народився і виріс у Преображенці, професію обрав також 

сільськогосподарську - закінчив Дніпропетровський аграрний університет за 

спеціальністю «агроном». Він очолює ПП «Агрохімциклон» та є директором ТОВ 

«Преображенівське». Обраний громадою Преображенської сільської ради депутатом 

Юр’ївської районної ради.  

Олександр Іванович перейняв від свого батька Опанасенка Івана Петровича не 

лише управління ТОВ «Преображенівське», а й піклування про жителів місцевої 

громади. Він є спонсором майже всіх проектів, що реалізуються на території сільської 

ради. За його сприяння вирішуються повсякденні проблеми школи: ремонт 

центрального коридору школи та кабінету інформатики, заміна вікон. Олександр 

Іванович є головою піклувальної ради. 

Олександр Іванович підтримав ініціативу молоді створити свій власний клуб. У 

приміщенні колишнього дитячого садочка вирішено було організувати заклад 

культури. Виділили всі необхідні матеріали, а молоді люди власними зусиллями 

провели ремонтні роботи. Придбано «одяг» сцени. Зараз сільський будинок культури є 

місцем активного відпочинку сільської молоді: влаштовуються дискотеки, турніри з 

настільного тенісу, вечори відпочинку. Родина Опанасенків приймає активну участь в 

організації вечорів для людей похилого віку, вшанування ветеранів.  

 

Новини з сільських рад 
Преображенська сільська рада. 

Історія і сучасність. 
 

       На широких просторах Юр’ївщини, 

на північний схід від Падикового лісу 

розкинулося мальовниче село 

Преображенка, а поряд інші села 

Первомайське, Новомосковське, 

Білозірка, Голубінка, які входять до 

Преображенської сільської ради.   Площа 

сільської  ради - 4362 га, населення 

складає - 450 чоловік. 

      Село Преображенка красується трьома  рівними  вулицями   з  тротуарами та 

чепурними садибами, які мають привабливий вигляд. Всі села з’єднані 

асфальтованими  дорогами, до кожного двору в селах асфальтовані під’їзди. На 

території  сільської ради дороги найкращі. 

        Сьогодні село Преображенка – одне з найкращих сіл Юр’ївського району і на 

Дніпропетровщині. В 1988 році на День працівників сільського господарства, який 

відзначався на обласному рівні в м.Дніпропетровську, за краще село на  Придніпров’ї, 

наша делегація отримала подарунок – іменний трактор ЮМЗ-6. 

          Колишній депутат Верховної ради Кириленко І.Г., якого добре знають наші 

жителі, заявив: «Якби мені довелося вибрати село  для постійного місця проживання, 

то я вибрав  би тільки Преображенку». 

         Наше село і зокрема школу відвідував теж колишній наш депутат Верховної ради 

Тигіпко С.Л., який подарував школі цінний подарунок та посадив вишню в шкільному 

садку.  



         В далекому 1923 році засноване наше село. Поселенці з села Кочережки та 

В’язівка  Павлоградського району переїхали на вільні, незаселені місця влітку. 

Землемір Іван Махновський відміряв земельні наділи, розміром 0,83га і на цих наділах 

поселенці побудували курені та землянки. Коли дивишся на село здалеку, то здається 

що це сад. Деякі жителі хотіли назвати село Зелене, але більшість були за те, щоб 

назвати село Преображенка, бо розподіл відбувся напередодні святого Преображення. 

Поряд  оселилися  перші поселенці сіл  Новомосковського та  Первомайського. 

         До 1929 року жителі жили одноосібно. Працювали окремо, кожний на своєму 

полі. Земля оброблялася неякісно, врожаї були низькими. Ця умова і була поштовхом 

до об’єднання  в спільне господарство. Так в 1929 році було організовано колгосп 

«Добровільний шлях», на чолі якого головою став Щербина І.П.. В цьому ж році 

відкрито першу школу, яка розмістилася в невеликій хатині селянина Пономаренко.   

        Партійна організація слідкувала не тільки за господарським розвитком колгоспу, 

а й за ліквідацією  неграмотності серед населення та культурним розвитком. Було 

організовано лікбез, який відвідувало багато колгоспників. 

       В 1934 році колгосп було перейменовано в колгосп «Кагановича», головою якого 

було обрано Тесленко І.П. 

        В 1941 році села були тимчасово 

окуповані фашистами. В тилу у 

ворога діяли партизанські загони, де 

були і наші односельчани Чернова 

О.М., Вербовська С.Я., Широкий 

Ф.Р.. Сто вісімнадцять односельчан 

віддали своє життя за наше 

сьогодення.  Дев’ять воїнів –

визволителів назавжди лишилися в 

братській могилі меморіального 

комплексу в с.Преображенка, які 

загинули під час визволення села 18-вересня 1943 року. 

          В 1953 році голова колгоспу Тесленко І.П. реорганізував школу з початкової в 

семирічку. Голова колгоспу Водолажко М.І. в 1965 році побудував нову школу, за що 

був нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України». 

         З 1982 року по 2013 рік очолював колгосп «Зоря комунізму», потім після 

реформування ТОВ «Преображенівське» - Опанасенко Іван Петрович, заслужений 

працівник сільського господарства України, депутат багатьох скликань, прекрасний 

спеціаліст.    

         З 1988 по 2009 роки 

Преображенську НСШ очолювала 

Компанієць А.Г.- депутат багатьох 

скликань, яка внесла багато позитивних 

змін в розвиток школи. 

        З 1967 року по теперішній  час 

працює завідуючим Преображенським 

ФП – Приходько Г. Д., трудовий стаж 

якої налічує 48 років.  В 2010 році 

завдяки участі у співпраці з проектом 

Європейського Союзу та Програми 



розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» було капітально 

відремонтовано фельдшерський пункт. 

         З 1 листопада 1992 року утворена Преображенська сільська рада, яку очолює до 

сьогоднішнього дня Компанієць В.М.. В 1995 році відбулася обласна науково-

практична конференція по відбудові населених пунктів, під час якої було зроблено: 

підведено газ – 10,2 км до с.Преображенка та с.Новомосковське, асфальтовано дороги, 

встановлено парканів 10 км, реконструйовано ФП, оновлено школу, реконструйовано 

п’ять автобусних зупинок,  оновлено їдальню, реконструйовано меморіальний 

комплекс, побудовано  два дитячих майданчика, побудовано дванадцять житлових 

будинків, розпочато газифікацію с. Преображенка. 

          В 2002 році газифікано  с. Новомосковське, в 2003 році газифіковано  школу та 

фельдшерський  пункт. 

       Активно працює на території сільської ради – рада 

ветеранів війни та праці, яку очолює Куліш Віктор Павлович  

з 2007 р. по теперішній час. Постійно, в тісному контакті з 

сільською радою проводиться ряд заходів: це відвідування 

ветеранів вдома, привітання з Днем народження, відзначення 

свят, допомога в вирішенні питань життя і діяльності 

громадян. 

        На території сільської ради в 2009 році створено 

ланшафтний заказник місцевого значення «Голубівський», 

загальною площею 120,66 га., розроблений 

Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся 

Гончара. Поблизу с. Преображенка розташований орнітологічний державний заказник 

«Волошанська дача» - площею 643 га. Активну роботу з учнями школи по  виконанню 

завдання Дніпропетровського національного університету проводить вчитель біології 

Компанієць А.Г. 

        На території сільської ради розташовані пам’ятки культури – скіфські кургани 

(ХІ-ХІІ століття н.е.). 

        В Преображенці  працює Преображенська бібліотека –філія № 9 Юр’ївської 

РЦБС, господинею якої  є  Гайдешко Т.В.  В бібліотеці проводяться конкурси              

«Кращий читач» та інші різноманітні заходи. 

          В селі  Преображенка, спільним зусиллям, при підтримці директора ТОВ 

«Преображенівське»  Опанасенко О.І., було відкрито сільський клуб.  Фінансову 

підтримку надали фермери Немеш А.М., Пащенко М.А., одноосібники Верещака Л.Г., 

Гамасенко Д.В., Гамасенко О.М., Полтавець В.М., Фесенко В.С.. На даний час  в  клубі 

працюють два гуртки: спортивний з тенісу та  ужитково-прикладного мистецтва, де 

діти навчаються шити, в'язати, вишивати, а також навчаються плетінню із газет, яке 

продемонструвала одна із майстринь    с. Преображенка  Фесенко Т.І.. Її прості вироби 

чарують красою. Народний умілець пенсіонер  Фесенко П.О. займається виробами з 

дерева та глини, а також дивує всіх художніми виробами. Очолює заклад Ластовка 

О.Б. 

          На території сільської ради знаходяться: найбільше базове сільськогосподарське  

підприємство  ТОВ «Преображенівське», СФГ «Руслана», ФГ «Нива», ФГ «Мюд», ФГ 

«Тетяна», ЧП Верещака Л.Г. та 48 однонсібників, які обробляють 311,5 га землі.  

         ТОВ «Преображенівське» обробляє 1725,6 га землі, де працюють 50 чоловік. 

Товариство займається  вирощуванням зернових культур. За останні роки придбано 

нову техніку – комбайни, трактори, ґрунтообробну техніку, проведено ремонт 



механічного току. СФГ «Руслана» обробляє - 607,5 га землі - голова Немеш А.М., ФГ 

«Нива» обробляє 152 га землі – голова Пащенко М.А. 

          Благодійна допомога, надана  за 2014 рік на території Преображенської сільської 

ради: СФГ «Руслана» в сумі – 8924 грн.,ФГ «Нива» в сумі – 1800грн. 

 
Колектив сільської ради 

                              

В НІЙ НАРОДЖУЮТЬСЯ МРІЇ 

 

На вулиці із назвою Шкільна 

Стрункі тополі зустрічають радо 

Усіх малят, прямуючих щодня 

До знань нових і мудрої поради. 

 Навколо школи – яблуневий сад, 

 Як символ урожаю й процвітання. 

 І кожен вчитель – то безцінний скарб 

 В чарівнім світі вічного пізнання. 

  Нехай живе ця школа на селі, 

  В серцях людей відроджує надію. 

  Для нас вона – найкраща на землі, 

  Бо саме в ній народжуються мрії. 

Вже понад півстоліття існує Преображенська неповна середня загальноосвітня 

школа. Не одне покоління учнів випустила в доросле життя. Багато з них, маючи 

гарний фундамент в освіті й вихованні, знайшли своє місце в житті, стали гідними 

громадянами своєї Батьківщини. Серед випускників є люди різних професій, всі вони 

шановані в нашому суспільстві. Переважна більшість працює в рідному селі 

Преображенка і його господарствах, серед них майже всі головні спеціалісти, 

механізатори, тваринники, вчителі, медсестри, зв’язківці. 
 А починалося все так… 

В 1929 році організували в 

Преображенці колгосп, першим 

головою було обрано Полікарпа 

Кіндратовича Щербину. Він 

зрозумів, що без освітнього 

закладу в селі не можна, тому 

цього ж року відкривають і 

школу, яка спочатку 

розміщувалася в невеликій хатині 

селянина Митрофана Дем’яновича 

Пономаренка. Всі учні навчалися 

в одній кімнаті, першим вчителем 

був І.І.Пусан, а першими учнями   

І. Лелека, Г.Тесленко, Н.Книшенко та діти із сімей Щербини, Фесенків, Морщанських. 

Але життя плине, розвивається, змінюється, і вже в 1953 році голова колгоспу Іван 

Пилипович Тесленко дійшов висновку, що початкової школи в селі недостатньо, бо 

жаль було діток, яким доводилося в мороз і негоду йти пішки за 6-9 кілометрів до 

Олексіївської семирічки, тому школу було реорганізовано в семирічку (перший 

директор Семен Антонович Дришлюк).  



         Школа розміщувалася в декількох пристосованих приміщеннях, що було дуже 

незручно вчителям та учням. Тому вже через чотири роки голова колгоспу Михайло 

Георгійович Ляшенко вирішує розпочати будівництво госпрозрахунком нового 

приміщення для занять учнів. Його задум та розпочату роботу завершив голова 

колгоспу Михайло Іванович Водолажко, який за побудову нової школи був 

нагороджений значком „Відмінник освіти України». А директором школи в той час 

був Анатолій Савич Іопа. 
Майже все трудове життя віддали нашій школі вчителі: Галина Юхимівна 

Вільхова, Паша Федорівна Земляна, Дмитро Арсентійович Гелета, Володимир 

Михайлович Іващенко, Олександра Юхимівна Дрибас, Раїса Сергіївна Водолажко, 

Сердюк Катерина Іванівна.   

Новобудова функціонує з 1963 року. Та час невгамовний і його печать можна 

помітити не тільки на людях, а й на будівлях. За три десятиліття і школа постаріла та 

потребувала капітального ремонту. І на допомогу школі, як завжди, приходить 

колгосп. Голова КСП „Зоря„ Іван Петрович Опанасенко та очолюване ним правління 

колгоспу з розумінням поставилися до існуючих проблем: було перекрито дах та 

повністю замінено опалювальну систему. Приміщення школи одягли в „шубу”, 

збудували квітники, протягом багатьох років допомагали в поточному косметичному 

ремонті, організовували харчування учнів. Коли колгосп перестав існувати, а землю 

довірили фермерам та одноосібникам, на щастя, знайшлися серед них люди, яким 

проблеми сучасної освіти стали небайдужими. З року в рік вони продовжують 

надавати матеріальну допомогу, за що їм надзвичайно вдячні як вчителі, так і учні. 

Серед найбільш активних спонсорів Опанасенко О.І., Пащенко М.А., Немеш А.М., 

Немеш О.М. Опікується школою і батьківська громада. 
Зараз у школі навчаються діти 

з чотирьох сіл: Орловського, 

Преображенки, Первомайського, 

Новомосковська. Для підвозу дітей з 

віддалених сіл в 2012 році одержано 

новий автобус. У 2002 році було 

газифіковано шкільну їдальню, а в 

2003 році – приміщення школи.  

Створено умови для розвитку 

творчих та розумових здібностей  

учасників навчально-виховного 

процесу: у 2006 році відкрито 

комп’ютерний клас на п’ять 

комп’ютерів, які підключено до  мережі Інтернет, створено сайт школи та окремі 

сайти вчителів. Батьки можуть слідкувати за навчанням своїх дітей через програми 

«Електронний щоденник» та «Електронний журнал». 

Багато випускників обирають педагогічну професію. Так за останні 20 років до 

Дніпропетровського педагогічного училища вступило  19  випускників. Троє з них в 

даний час працюють у школі. 

Ще одна гордість школи – дружній педагогічний колектив. Серед 11 вчителів – 

семеро мають вищу освіту, двоє – педагогічні  звання «Старший вчитель» та 

«Вчитель-методист». 

Методична рада нашої школи пріоритетним напрямком виховної роботи обрала 

екологічне виховання. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що поблизу села 



розташований Державний орнітологічний заказник Волошинська Дача, який є одним 

із головних предметів дослідження учнів. Крім того, заказник – гордість і окраса села, 

чудове місце для сімейного відпочинку та організації пізнавальних екскурсій, годин 

спілкування з природою. 

В наш час, мабуть, важко знайти людину, якій би довелося пояснювати значення 

слова «екологія». Ми читаємо про екологічні проблеми в газетах, чуємо повідомлення 

по радіо та телебаченню, обговорюємо загрозливу екологічну ситуацію, що склалася в 

країні, з сусідами, рідними, друзями. У деяких школах навіть введено факультативний 

курс «Екологія». І кожен з нас нібито розуміє, чого не треба робити, щоб не зашкодити 

природі; і навпаки – як необхідно діяти, щоб її зберегти. Та все ж на практиці бачимо 

зовсім іншу картину: людям не вистачає елементарних навичок екологічної культури. 

Як часто доводиться спостерігати за  спаленням сухої трави та листя, знищенням 

первоцвітів, занесених до Червоної книги, руйнуванням гнізд рідкісних птахів, 

необережним поводженням з вогнем тощо. 

Вивчаючи орнітофауну, тваринний та рослинний світ заказника, учні створюють 

власні презентації, виставки фоторобіт, пишуть доповіді, науково-дослідницькі статті 

та проекти, з якими виступають на районних та обласних екологічних конкурсах та 

практичних конференціях. А головне – у школярів формується екологічна культура, 

яка в подальшому не дозволить зашкодити представникам рослинного та тваринного 

світів. 

Вчитель біології, Компанієць А.Г., розробила цикл екскурсій до заказника. 

Спочатку – оглядові екскурсії, де діти знайомляться з Волошинською Дачею, 

милуються неповторною красою лісового пейзажу. Наступні – екскурсії-інструктажі. І 

наостанок – екскурсії-дослідження, що закінчуються написанням творчих робіт. 

В селі відсутній дитячий садок. Дошкільну підготовку п’ятирічки проходять на 

базі  школи.   Створено групу короткотривалого перебування, з якою проводяться  

заняття під час канікул. 

В 2002 році у школі засновано  дитячу організацію «Джерело», що є дієвим 

органом учнівського самоврядування і надає реальну допомогу класним керівникам та 

адміністрації школи.  

За весь час існування Преображенської НСЗШ нею керувало багато талановитих 

та творчих людей, але найбільше сил їй віддала Антоніна Григорівна Компанієць, яка 

була директором понад 20 років.  

В 2009-2014 р.р. школу очолював Бутов Олександр Олександрович, який є її 

випускником. За цей невеликий проміжок часу завдяки його зусиллям зроблено 

багато: відремонтовано шкільну їдальню, фойє та вхідний коридор, добудовано 

внутрішню кімнату гігієни, у деяких 

класах замінено вікна, реконструйовано 

системи опалення та водопостачання, 

придбано новий автобус.  

В 2014 році директором 

призначено Шелєпову Олену 

Миколаївну, яка працює в 

Преображенській НСЗШ з 2003 року. 

Закінчила Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди за спеціальністю вчитель 

математики та основ інформатики. Це – її 



друга вища освіта. За першою вона економіст, працювала головним бухгалтером ТОВ 

«Преображенівське».  Уявляєте, отак в 30 років взяти і повністю змінити життя – стати 

вчителем. Але люди, які добре знають Олену Миколаївну, не здивувалися. Вона в міру 

авантюрна, відкрита до всього нового й цікавого, любить експериментувати.  
Вже за перший рік роботи зарекомендувала себе здібним педагогом,  

добросовісним працівником, талановитим організатором дитячого колективу, тому і 

була призначена на посаду заступника директора з виховної роботи. Цей   період 

(2004-2009р.р.) можна назвати «добою перемог і досягнень» Преображенської НСЗШ. 

Адже Олена Миколаївна належить до числа людей, які з усіх стежин обирають 

найменш протоптану. Вона завжди покладається на власну фантазію та  уяву, тому і 

проведені нею виховні заходи вирізняються оригінальністю, креативністю, 

використанням творчих новацій та ідей, а підкріплюється все – яскравим гумором. 

Погодьтеся, вибухова суміш.  Як  результат – значна кількість районних та обласних 

грамот, подяк, дипломів. 

У вільний від роботи час Олена Миколаївна створює незвичні вироби зі звичних, 

здавалося б, речей. Навіть винайшла власну техніку виготовлення іграшок, композицій 

та квітів із поліетиленових пакетів, оригінальність яких була відзначена на багатьох 

районних та обласних виставках.  

Вдома вона гарна господиня і чудова дружина, мати двох талановитих доньок, 

без яких, у свій час, не минало жодне шкільне свято.  

До будь-якої ситуації Олена Миколаївна ставиться з гумором, вміє посміятися 

над собою, цьому ж навчає і дітей. Завжди підтримує доброзичливі стосунки з 

батьками.   

Тож бажаємо нашому молодому директорові натхнення і творчих злетів, успіхів у 

всіх починаннях та міцного здоров`я.  

І наостанок хочеться зауважити, що головною метою нашого вчительського 

існування вважаємо виховання з дитини гарної людини: чесної, порядної, щирої, 

відповідальної та принципової. Для цього треба вчити дітей бути добрими, чуйними, 

здатними до проявів творчості та фантазії; вчити розуміти і відтворювати красу 

навколишнього світу, радіти разом із ними кожній хвилині життя. 

Дитяча душа сьогодні потребує терплячої, тривалої, доброзичливої опіки. 

Побудувати храм у людській душі значно важче, ніж спорудити його з цегли. 

Переконані, що кожен учитель, вихователь повинен сам стати кращим, навчитися 

любити всіх дітей, бо ми можемо дати дітям лише те, що маємо самі. Адже здатність 

виховувати дітей залежить від того, наскільки ми самі віримо в добро, вміємо бачити 

його в людях і відкривати іншим. 

Педагогічний  колектив  Преображенської  НСЗШ 

 
Волонтерський рух Юр’ївщини 

 
Волонтерський рух Юр’ївщини. Грудень 2014 року! 

Координаційний штаб району разом з іншими волонтерам  відремонтували та 

передали до Збройних Сил України для розвідки машину. Над проектом працювали: 

Сенченко Віталій, Задорожній Артем, Холоденко Валерій та його син Ігор, 

Васильченко Іван - с. Вербки, Штепа Андрій, Кравець Анатолій, Безпалько Петро, 

Желудков Віталій, Троценко Леонід, Ільченко Олександр - с. Вербуватівка, СТО смт. 

Юрївка, Лупирь Олександр - м. Павлоград.  



 Фінансово проект підтримали ТОВ СП "Агросфера" та мешканці Юр’ївського і 

Павлоградського районів. 

                                                       Координаційний штаб району 
 

Шановні земляки! 

 Сьогодні   країна   у  вогні,  сьогодні   ворог  рушить всі кордони.  Щодня, у 

боротьбі з ворожими загарбниками, Україна втрачає своїх найкращих синів. Війна на 

сході України продовжує забирати молоді життя.  

 В ніч на 15 грудня 2014 року не стало бійця 74 окремого розвідувального 

батальйону   Живодьора Олександра Миколайовича.  Олександр  загинув  під час 

виконання бойової операції в зоні АТО. 

 Він показав, що можна бути справжнім патріотом і не 

боятися власної смерті, захищаючи свою Батьківщину. 

Олександр віддав саме цінне, що в нього було – власне 

життя, за Україну, за добро, за мир, за те, щоб ми жили у 

спокої. 

 Колектив  Юр’ївської районної ради, Юр’ївської 

райдержадміністрації, депутатський корпус районної ради  

висловлюють щирі співчуття родині загиблого з приводу 

цієї жахливої трагедії. Ми перед ним і всіма його 

побратимами у вічному боргу.  Світла пам'ять про нашого 

славного краянина, який віддав найдорожче – життя – за 

волю і незалежність рідної України, назавжди залишиться у 

наших серцях.  
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! 

 

Робота комунальних закладів  
району 

 

Є В СЕЛИЩІ ГОСПОДАРІ… 

  Майже кожен житель смт. Юр’ївка знає, де в селищі  знаходиться комунальне 

підприємство «Юр’ївський комбінат комунальних підприємств». В травні 2014 року 

начальником комунального підприємства, було призначено Симоненка Володимира 

Івановича.   

Успішна робота підприємства, повністю залежить від його керівника. 

Володимир Іванович для колективу – гарант стабільності та розвитку підприємства.  

Головним принципом діяльності підприємства є безперебійне обслуговування  

водою об’єктів соціальної сфери смт. Юр’ївка. За короткий проміжок часу Симоненко 

В.І. зумів організувати колектив в кількості 13 чоловік, люди які віддані своїй роботі. 

Дисципліна на роботі, якість виконаних робіт – девіз нашого колективу. 

Начальник Симоненко Володимир Іванович, інженер Симоненко Олександр 

Володимирович разом з робітниками нашого підприємства, відновили роботу 

водозабірної свердловини по вул. Запорожченко, яка з 2007 року була непридатна для 

постачання водою населення  та соціальної сфери. 

 Закуплено пломби, для пломбування водяних лічильників, робота яка вже 

проводиться.  

Об’єднано три свердловини для безперебійного водопостачання смт. Юр’ївка. 



Старанність, наполеглевіть в роботі Володимира Івановича, його мудрий підхід 

до вирішення питання по вивозу твердих побутових відходів від приватного сектору 

дало свої результати. Заключено договорів по ТПВ :cмт. Юр’ївка – 259;c. Варварівка – 

170; c. Жемчужне – 38; c. Бразолово – 11. 

Ми пишаємося тим, що своєю працею  приносимо користь людям, рятуємо 

чистоту нашого середовища – екологію. Жителі кожних з цих сіл дуже вдячні 

робітникам нашого підприємства за очищення території сіл від ТПВ. 

 Кожний день водій Калабухов Віталій Віталійович і його помічник Носко Артем 

Леонідович, якісно і безперебійно виконують свої обов'язки по вивозу твердих 

побутових відходів. 

Дерев'янко І.І. та Октисюк Б.О. сумлінно відносяться до своєї роботи і несуть 

відповідальність за порядок на полігоні твердих побутових відходів. Завжди веселий в 

роботі слюсар водозабірних свердловин Пенчук О.І. Під охороною Редько О.А. і 

Сидорук М.І. знаходяться очисні споруди. Старанні в роботі слюсар Білий І.А. і 

Стельмащук Р.В.. 

Щоденна важка праця, безсонні ночі, талант наших робітників, особисті 

лідерські якості Володимира Івановича не мають ціни.  

Найбільші здобутки нашої праці – якісний результат. Як і в усіх людей на землі 

існують проблеми так і в нашім підприємстві є прикрості і великі радощі. Не завжди 

виходить так, як ми міркуємо і хочемо, але ми впевнено крокуємо до своєї мети і 

долаємо всі труднощі.  

Колектив нашого підприємства великі оптимісти, тому ми плануємо: замінити 

водопровідні труби на пластикові; купити трактор ЮМЗ-6; купити причеп для вивозу 

великогабаритного сміття; купити асанізаторну бочку для обслуговування населення 

та інших організацій; зробити реконструкцію очисних споруд, що дасть змогу для 

прийняття та очищення стічних вод; якнайбільше охопити населення по Юр'ївському 

району для заключенню договорів по вивезенню ТПВ; прийняти участь по озелененню 

території смт. Юр’ївки, насадженню дерев та квітів.  

Старанність і працьовитість нашого колективу, принесуть нам позитивний 

результат в нашій роботі. 

Ми віримо в те, що з часом наше підприємство стане великим, самодостатнім, з 

хорошими прибутками, з високим показником по заробітній платі, бо є в нас «НАДІЯ» 

на молодого спеціаліста-бухгалтера Іващенко Тетяну Сергіївну.  

 

          Колектив КП «Юр’ївський ККП» 

 
Освітянські новини 

 
ВЧИТЕЛЬ ВЧИТЬСЯ ЗАВЖДИ! 

          Використання інноваційних технологій при вивченні англійської мови – 

тематика семінару-практикуму, який абсолютно невипадково проходив в кабінеті 

історії Юр’ївської середньої школи. Адже саме ця навчальна аудиторія обладнана за 

останнім словом техніки. Мультимедійні презентації, підготовані керівником М/О 

Надією Іванівною Мороз, продемонстрували різноманітність форм та методів, якими 

вчитель може активізувати навчальну діяльність на уроках англійської мови. 



 Цікавий майстер-клас провела вчитель 

Вербуватівського НВК Берковська І.О.. Її колеги 

із величезним задоволенням зіграли ролі учнів і 

брали участь у колективній, груповій формах 

роботи, на особливу увагу заслуговувала 

практична робота з питань поїдання бананів. 

 Використання інтернет–видань,  

відеоматеріалів, стали темами для повідомлення 

вчителя іноземних мов Чорнявщинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів  Вадима Івановича Петровського. 

 Особливо цікавим матеріалом стала 

інформація про можливості дистанційного навчання, якою поділилася викладач 

англійської мови Юр’ївської ЗОШ Оксана Олександрівна Давиденко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всі присутні отримали величезний заряд енергії та одноголосно визнали 

важливість і доцільність проведення семінарів саме в таких форматах. 

 

        Кирик А.В. вчитель англійської мови  

        Новоіванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

 

Культурне життя району 
 

РОДИННЕ КОЛО 2014 

  
Людина через свої захоплення пізнає 

свій внутрішній світ, адже кожен із нас 

– неповторна особистість. Відомо, що в 

улюбленій справі – основа всебічного 

розвитку людини. 

 В районний будинок культури на 

традиційний щорічний фестиваль 

творчих родин «Родинне коло» ми 

запросили особливі сім’ї, де ніколи не 

згасає родинне тепло, де ангел-

хранитель весело милується їх 

сімейною згодою, їх чудовими 



талантами. Це родина Буряк з Юр’ївки, родина Круть із Водяного, родина Гладких із 

Варварівки, сестрички Бубир із Жемчужного, родина Ластовка із Преображенки, 

родина Сіладі з Новов’язівки, родина Стеценків із Вербуватівки, родина Сінгаєвських 

із Новогригорівки, родина Великих із Шандрівки, родина Салко із Чаплинки, бабуся і 

онук Солохи із Сокільського.  

 Фестиваль відбувся за участю голови районної ради Буряка О.М. 

На заході були представлені різні жанри народної творчості: вишивка, кулінарія, 

в’язання, малювання, плетіння виробів з газет, квілінг, вишивання бісером та інші. 

Своїм співочим, танцювальним, театральним талантом нас вражали родини Бубир, 

Круть, Сіладі, Великих, Солохи, Сінгаївських.  

 Щиро дякуємо всім творчим родинам за участь у нашому фестивалі. І нехай у їх 

родинах передаються з покоління в покоління працелюбність і достаток, довіра і 

подяка, добрий звичай і спомин про славні діла. А в душах - засіються зерна доброти, 

співчуття та поваги один до одного, бо тільки родина, як зірка єдина - наш порятунок, 

надійний причал. 

Дуже приємно, що в наш нелегкий час, існують такі люди, які завжди готові 

прийти на допомогу іншим. І роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого 

серця. 

 Головним і постійним спонсором нашого фестивалю є – приватний 

підприємець ХАТНЮК УЛЯНА ЙОСИПІВНА. В народі говорять, що добра людина – 

це щаслива людина, і доброта обов’язково повертається до того, хто її віддає. Тож 

хочеться подякувати пані Уляні і побажати, щоб поруч з нею по життю зустрічалися 

порядні, віддані та надійні люди, які щомиті готові прийти на допомогу, не вимагаючи 

нічого взамін. 

 

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

національностей та релігій Юр’ївської райдержадміністрації  

 
День Святого Миколая 

                                                                        

 Ходить по землі Святий Миколай, 

  Тільки ти засни і його чекай. 

  Ти лише повір в те, що він прийде, 

  Якщо будеш ти добрим до людей. 

 

Як добре, що зимові свята починаються 

раніше, ніж настає Новий рік. Так-так… 

Саме про свято Святого Миколая буде 

розповідь. 19 грудня Вербуватівський 

навчавчально - виховний комплекс запросив 

своїх вихованців і учнів на свято-казку. Прекрасна казка народилася з пісень, 

підготовлених  вчителем музичної школи Ситник Вікторією Яковлівною, яка   

разом зі своїми вихованцями дарує нам можливість радіти новим  цікавим  

музичним   творам. І вчителі підхопили її ідею, створили театральне дійство з 

казковими героями. Яскраво прикрашена сцена з чарівними  зірочками, 

хмаринками, янголятами сприяла атмосфері свята.  



І ось дійство починається… На сцені з’являються діти, що загадують Святому 

Миколаю свої найзаповітніші бажання. Господарями сцени були Янголята, Зірочки 

і, звісно, Святий Миколай, які втілюють собою все найдобріше, найсвятіше, що 

може бути в людині. І тут не минулося без темних сил. На свято заявлялися 

чортенята, що весь час підбивали діточок на погані вчинки. Та  школярі середньої 

та дошкільної груп зуміли розігнати їх своїми чистими янгольськими  голосами, 

прославляючи прихід Святого Миколая піснею (музичний керівник Стеценко С. 

М.).  

  Жодна  дитина не залишилася без подарунка. Від Святого Миколая вони 

отримали зірочки, що здійснюють   дитячі бажання та янголят, які захистять їх від  

негараздів. Подарунки виготовили власноруч учні 7 і 9 класів під умілим 

керівництвом учителів трудового навчання Крупської Галини Миколаївни та 

Ситник Галини Миколаївни. 

Організували і провели постановку казки педагог-організатор Крупська Г. М. і 

викладач музичної школи Ситник В. Я.  

Жодне дитяче свято не проходить без дружньої підтримки ФГ «Зоря» (керівник 

Зоренко В. Г.), і цього року діти отримали солодкі подарунки. 

 

Заступник директора з НВР Стеценко Л. Л. 

 

Нам свято дарує Святий Миколай 
 

Свято Миколая – найулюбленіше свято дітей.  Діти з нетерпінням чекають 

щедрого Миколая, пишуть йому листи, вчать вірші, співають пісні. А Святий 

Миколай в свою чергу приходить у кожну хатину та  обдаровує діточок: чемних – 

подарунками, а неслухів – різочками. 

Завітав Святий Миколай і до 

Новогригорівки  в ДНЗ «Оленка». Свято 

Миколая відбулося 19 грудня 2014 року 

завдяки співпраці  вихователів ДНЗ 

«Оленка», завідуючої Новогригорівської 

бібліотеки–філії №8 Товстої О.Г. та  

директора Новогригорівського СБК 

Шеменьової Н.С. 

 Для Миколая пролунали пісні, вірші, у 

виконанні дітей. 

  Діточки почули цікаві легенди  із 

життя Святого Миколая. На святі були присутні гості  із Павлоградського 

виправного закладу для жінок, на чолі із його начальником  Лисенком Андрієм 

Васильовичем, котрі  приїхали до дітей не з пустими руками, а з солодкими 

подарунками від великодушного та щедрого Миколая. 

 
       Товста Оксана Григорівна, завідуюча  

       Новогригорівською бібліотекою –філією №8 

 

 



Посланці з неба 
     Щороку, до 19 грудня, до Дня Святого Миколая  Юр’ївська районна 

бібліотека для дітей проводить для своїх читачів яскраву театрально-розважальну 

програму. У свою чергу діти з нетерпінням чекають свята і готуються до цього дня: 

вчать віршики, розучують пісні та своїми гарними вчинками і добрими справами 

доводять, що  заслуговують на подарунки від Святого Миколая.  

      На музично – театралізоване свято 

«Посланці з неба» цього року в бібліотеку 

завітали першокласники Юр’ївської ЗОСШ і 

поринули у чарівну казку. Ніжні янголята  

захищали гарних діток від чортиків, які хотіли 

наділити всіх присутніх різочками. Але діти 

довели, що вони добре вчаться в школі,  

чемні, слухняні, допомагають вдома. На святі  

наші читачі були активні, веселі і кмітливі. 

Посланці Миколая принесли кожній дитині 

подарунки. Тож продовжуймо цю гарну 

традицію та даруймо дітям радість.  
 

       Лаптінова Н.В., заступник директора  

       КЗ«Юр’ївська РЦБС» по роботі з дітьми 

 
Новини медицини  

 

Нові ініціативи в системі охорони здоров`я на Юр`ївщині 
За останні роки в Україні багато зроблено в напрямку реформування системи 

охорони здоров`я і модернізації медичних установ. Цей процес розпочався з обласних 

центрів, далі перекинувся на райони і от, нарешті, дійшов і до сільських глибинок.  

І зовсім не дивно, що саме в 

Чаплинці було відкрито першу на 

Юр`ївщині палату первинної медичної 

допомоги, що може функціонувати і як 

відділення денного стаціонару. 

Долучилися до даної події люди, які 

взяли безпосередню участь у втіленні в 

життя давньої мрії жителів Чаплинки: 

голова районної ради Буряк О.М., 

сільський голова Образцова Л.В., 

головний лікар РКЗ «Юр`ївський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Трофимук С.В. і, звичайно, директор фермерського господарства «МЮД», обласний 

депутат             Гудожник Л. В., який, як  і завжди, окрім фінансування проекту (40 

тис. грн.), взяв під особистий контроль виконання основних ремонтних робіт і 

оснащення палати сучасними меблями і обладнанням. І все для того, аби люди, які 

потребують невідкладної медичної допомоги, відчули себе потрібними, а під час 

процедур почувалися затишно і комфортно.  



Дорогих гостей зустрічали працівники Чаплинської АЗПСМ: піснею, радісними 

усмішками, щирими словами вдячності. Це 

й зрозуміло, адже працювати в нових 

умовах – справжнє задоволення.  

Буряк О.М. подякував керівництву 

Чаплинки – Гудожнику Л.В. та Образцовій 

Л.В. – за активну громадянську позицію, 

небайдужість, постійну турботу і 

доброзичливе ставлення до жителів села. 

Він також відзначив, що Леонід 

Васильович вже багато років є головним 

новатором району, ефективно працює над  

розвитком інфраструктури господарства, завжди крокує в ногу з часом, інколи навіть 

випереджаючи його. Олександр Миколайович виступив з ініціативою створення 

подібних палат на території кожного населеного пункту району, аби сільські жителі, 

такі скромні й невибагливі, мали доступ до якісного медичного обслуговування. Бо 

найцінніше для людини – це здоров`я, його збереження та відновлення. Тим більше, 

коли мова йде про людей, що присвятили все життя нелегкій сільській праці. 

Тож хочеться звернутися до всіх орендарів земель Юр`ївського району: 

долучайтеся до благородної справи покращення життя на селі. 

 

Бутов Олександр Олександрович                              

 

1 грудня – Міжнародний День боротьби зі Снідом 

 
Всесвітній День боротьби зі СНІДом є одним із найбільш значних 

Міжнародних днів здоров'я, який дає додаткові можливості донести до суспільства 

важливість проблеми поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та ще раз зауважити на заходах 

з профілактики цього захворювання. 

Наразі ВІЛ-інфекція лишається однією з основних проблем громадської 

охорони здоров’я. 

За останні три десятиріччя від ВІЛ-інфекції у світі померло більше 36 мільйонів 

людей. До сьогодні, за оцінками ООН, ВІЛ/СНІД займає 5-е місце серед причин 

смертності. 

В Україні перші випадки ВІЛ-інфекції були зареєстровані у 1987 році. З того 

часу в країні було виявлено 261 тис. хворих на ВІЛ-інфекцію, серед яких      74 тис. 

хворі на СНІД. 

За офіційною статистикою Дніпропетровська область займає ІІ місце в Україні 

за показниками захворюваності на ВІЛ-інфекцію та смертності від СНІДу. 

Станом на 01 листопада 2014 року в регіоні на диспансерному обліку перебуває 

понад 24 тис. ВІЛ-інфікованих осіб, у т.ч. 6 тис. хворих на СНІД. Зміна превалюючого 

шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий, свідчить про вихід епідемії з 

традиційних груп ризику у широкі верстви населення.  

З 2011 року Всесвітній День боротьби зі СНІДом проводиться під девізом 

«Нуль нових випадків інфікування. Нуль дискримінації. Нуль смертей від СНІДу». 

Для наближення цієї мети в області проводиться великий обсяг роботи щодо 

зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, надається кваліфікована медична 

допомога хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.  



В області діє 8 центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом, 39 кабінетів 

„Довіра”, 12 лабораторій діагностики ВІЛ. У містах Дніпропетровську та Кривий Ріг 

організовано спеціалізовані ліжка для хоспісної допомоги ВІЛ-інфікованим. 

Проводиться робота щодо розширення доступу ВІЛ-позитивних до 

антиретровірусної терапії (АРТ), яка суттєво впливає на збереження якості життя  

людини з ВІЛ.  

Станом на 01 жовтня 2014 року антиретровірусну терапію в області отримує 8 

тис. 431 пацієнтів, в тому числі 543 дитини. Необхідні препарати видаються 

безкоштовно на 30 спеціалізованих сайтах, які діють на базі лікувально-профілатичних 

закладів. 

На сьогодні пацієнти, які перебувають на антиретровірусній терапії, 

забезпечені необхідними препаратами за рахунок Держаного бюджету та Глобального 

Фонду.  

Завдяки впровадженню в області світових стандартів медичного супроводу 

ВІЛ-позитивних вагітних та народжених ними дітей, ризик передачі вірусу від матері 

до дитини зменшується. 

Якщо на початку епідемії кожна третя дитина, народжена ВІЛ-позитивною 

жінкою захворювала на ВІЛ/СНІД, то на сьогодні цей ризик зведено до 6%. Правильне 

застосування профілактичного лікування знижує ймовірність передачі вірусу дитині 

від матері до 1 – 2%.  

На обліку з приводу ВІЛ/СНІДу в КЗ «Юр’ївська ЦРЛ» ДОР» перебуває 20 

осіб, з них 1 дитина. В поліклінічному відділенні є можливість анонімного обстеження 

на наявність ВІЛ методом «швидких тестів», отримати дотестове та післятестове 

консультування. Питанням ВІЛ/ СНІДУ займається лікар –фтизіатр Юрченко Любов 

Іванівна.  

Робота з протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу багатогранна та потребує 

комплексного підходу до вирішення цієї глобальної проблеми, яка згуртувала зусилля 

працівників охорони здоров’я та освіти, соціальних служб, неурядових громадських 

організацій та пересічних громадян. 

 

З повагою та турботою про Вас, С.В.Трофимук 

головний лікар РКЗ «Юр’ївський центр ПМСД»   

 

ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ! 

 

       До закладів охорони здоров’я надходять численні питання щодо можливості 

зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких 

відсутні профілактичні щеплення. 

     Доводимо до відома, що згідно із Законами України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» (статті 12 та 15) та «Про забезпечення санітарного благополуччя 

населення» (стаття  27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, 

поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є 

обов’язковими. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем 

щеплень, відвідувати дитячих закладів не дозволяється. 

 

Інформація надана згідно спільного листа Міністерства освіти та науки та 

Міністерства охорони здоров’я №1/9 – 500/№ 04.01.16/28103 від 29.09.2014 



Персона місяця 
 

БУРЯК ОЛЕКСАНДР  
МИКОЛАЙОВИЧ 

 

 Люблю тебе Юр’ївка мила 

 Твої поля і небо голубе. 

 Бо ти дала мені, малому, крила, 

 - То як же не любить тебе… 

                                      

Олександру Миколайовичу Буряку 
дісталася честь бути керівником району, 

лідером територіальної  громади, 

організатором втілення її волі в життя. Це -  

нелегка, відповідальна, вкрай важлива місія, яка направлена  на розбудову української 

держави, утвердження ідеалів демократії  та   справедливості. 
 В своїй щоденній праці, з натхненням і любов’ю до  рідної землі,  Олександр 

Миколайович    по праву пишається    своїм   рідним краєм,   його славною   історією,  

сучасними   досягненнями і вірить  в його велике і щасливе  майбутнє. 

Народився 14 грудня 1951 року в селищі  Юр’ївка Юр’ївського району  

Дніпропетровської області.  Закінчив Юр’ївську середню школу, Запорізький 

державний педагогічний інститут, здобув  спеціальність -  вчитель фізичного 

виховання. 

Трудову діяльність розпочав на Павлоградському хімічному заводі,  потім,  

служба в лавах Радянської Армії. Вчителював в  Юр’ївській  середній  школі, в 

Юр’ївському  ПТУ-81. 

У  1987 році  був обраний головою Юр’ївської селищної ради. Перебував на 

посаді п’ять років. Потім, був призначений першим заступником голови 

райдержадміністрації Юр’ївського району. З 2000 року вирішив пов’язати своє життя з 

землею, очолив ТОВ ”Агросфера ”.  

Берегиня родинного вогнища  - дружина Ніна Іванівна, завжди і в усьому 

підтримує чоловіка. Разом виховали двох  дітей  - Альону та Івана. Після  обрання 

Олександра Миколайовича  головою районної ради, ТОВ ”Агросфера ” очолив   Іван. 

Відомо, що батько завжди навчає сина своїм прикладом, своїм ставленням до життя. І, 

коли син продовжує справу батька, значить, він  добре  засвоїв  його уроки. 

 Олександр Миколайович був членом   організаційного комітету по створенню 

Юр’ївського району,  він  особисто приймав участь у  перших  кроках  життя нашого 

району. 

Буряк О.М. користується повагою та авторитетом серед громадськості селища та 

району. Підтримує спортивний рух . Він є Почесним громадянином селища. Занесений  

в Книгу Пошани районної  ради, є постійним членом виконкому Юр’ївської селищної 

ради. З 1989 по 1994 року – депутат Дніпропетровської обласної ради. Депутат 

районної ради першого, п’ятого та шостого скликання.   

 Він  відчуває  свою причетність та відповідальність за все, що коїться у нашому 

селищі, в районі, у нашій державі, йому  не байдуже, як до нашої Батьківщини 

ставляться у світі. І  патріотизм для Олександра Миколайовича   – це не лише почуття, 

це дії, спрямовані на те, щоб рідній країні та нашому народові було добре жити.  



Досягаючи успіху в житті, він тим самим створює  успіх своєї малої батьківщини. 

Демонструє свою активну життєву позицію, небайдужість до захисту кордонів 

держави та збереження цілісності України. Робить все для всебічної  підтримки 

української армії та  національної гвардії.  

14 грудня  Олександр Миколайович  відсвяткував день   свого  народження. 

Вітаємо! Нехай ваші добрі справи, Олександре Миколайовичу,  і здобутки - 

примножуються! Витримки вам в усіх  життєвих випробуваннях, бадьорості та 

оптимізму, невичерпної енергії для творіння. 

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

    національностей  та релігій Юр’ївської райдержадміністрації 

 

Запитуєте? Відповідаємо! 
 

Шановні жителі смт. Юр’ївка та Юр’ївського району! 

 Повідомляємо, що з 26 грудня 2014 року змінилося розташування та юридична 

адреса Юр’ївського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Вищевказаний 

орган буде переміщений на нове місце дислокації за адресою: Дніпропетровська 

область, смт. Юр’ївка, вул.. Енергетиків, 1. 

Телефон: (05635) 5-11-02, моб. тел: 099-42-82-515, е-mail:rovd@yurevka.dnepr.ua 

 

Відповідальність за недотримання законодавства  

щодо охорони лісових масивів 

 Щороку, на передодні різдвяних свят на території Юр’ївського району 

проводиться операція «Ялинка», метою якої є забезпечення охорони хвойних 

насаджень, недопущення самовільних вирубок та реалізації хвойних дерев у не 

відведених для цього місцях. 

 Працівники міліції Юр’ївського РВ попереджують, що згідно положення статті 

65 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконна порубка, 

пошкодження та знищення лісових культур і молодняка» передбачає покарання у 

вигляді штрафу у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

для приватних осіб і в розмірі до двадцяти таких мінімумів  - для посадових осіб. 

Якщо ж особу викриють у незаконній порубці лісу, то тут настає відповідальність за 

статтею 246 Кримінального Кодексу України, згідно з якою загрожує не лише штраф у 

розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів, але й арешт на строк до шести місяців, 

або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. 

 Торгівля ялинками з рук на вулицях, площах, та в інших невстановлених місцях 

також тягне за собою накладення штрафу (стаття 160 КУпАП). 

 Шановні громадяни! Бережіть навколишнє середовище, збережіть лісову красу 

для своїх нащадків. 
        Надруковано інформаційний бюлетень 

        в Юр’ївській районній раді 

        Наша адреса: 

        смт. Юр’ївка,  вул.Леніна,67 

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

        Наклад 100 прим. 

 

 


