
 

 
 

 

                     Інформаційний бюлетень 

   №9                                           29.01.2015р. 
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 Юр’ївчани! 
 

 Прийміть щирі вітання з нагоди Дня 

Соборності України! 

 Протягом сторіч наш народ прагнув жити в 

єдиній державі. І саме 22 січня 1919 року в Києві на 

Софіївському майдані було проголошено Акт Злуки – 

возз’єднання Української Народної Республіки і 

Західно-Української Народної Республіки. Так, 

спираючись на широке волевиявлення українського 

народу, враховуючи історичні, політичні, духовні і 

правові основи, постала єдина Соборна Українська держава, фундаментом і монолітом 

якої була древня Київська Русь. 

 Ті пам’ятні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної 

демократичної України та утвердження національної ідеї. 

 Сутністю української соборності стала єдність етнічних земель, консолідація 

духовного економічного і культурного життя українського народу, а її збереження не 

тільки велінням часу, а й запорукою формування нової держави. 

 Сьогодні ми повинні зробити все для того, щоб територіальна цілісність 

України, яка скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишилася 

непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ 

можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й 

демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. 

 Плекаймо все, що працює на ідею міжнаціональної злагоди та 

загальнонаціональної єдності, повсякчас пам’ятаючи про незліченні  жертви, 

принесені на вівтар соборності й державності. 

 Сердечно бажаємо вам, міцного здоров’я, щастя, достатків, миру, злагоди і 

нових успіхів на благо нашої рідної Батьківщини – України!  
  Голова  Юр’ївської      Голова  Юр’ївської 

  райдержадміністрації       районної ради 

  Т.П. БІЛОВОЛ       О. М. БУРЯК 
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СОБОРНІСТЬ І ЗЛАГОДА – УМОВИ ПРОЦВІТАННЯ УКРАЇНИ 

Одним з найважливіших днів в історії 

українського народу, по праву, є 22 січня. Він 

відіграв значну роль у становленні, розвитку та 

зміцненні української державності, формуванні 

та утвердженні Української самостійної соборної 

держави. Цей день є особливим, оскільки він зміг 

об’єднати в собі дві різні за змістом, але єдині по 

духу історичні події, які багато в чому визначили 

подальшу долю України. 

В ім’я консолідації суспільства, зміцнення єдності народу та утвердження 

ідеалів свободи, Президент України своїм Указом від 30 грудня 2011 року 

визначив 22 січня  Днем Соборності та Свободи України. 

22 січня 2015 року в залі засідань Юр’ївської райдержадміністрації 

відбулося урочисте зібрання з нагоди святкування Дня Соборності і Свободи. 

Присутні на зібрання Біловол Т.П., голова 

Юр’ївської райдержадміністрації, та Буряк О.М., 

голова Юр’ївської районної ради, висловили 

загальну думку, що лише в єдності дій та 

соборності душ ми, українці, можемо досягти 

величної мети – розбудови економічно і духовно 

багатої, вільної й демократичної України. 

Хвилиною мовчання учасники зібрання 

вшанували пам’ять всіх, хто загинув, виборюючи 

єдність і свободу України.  

Захід супроводжувала книжкова виставка «Україна – єдина країна» та 

мультимедійна презентація «Єдина. Соборна. Незалежна». 
Касянчук О.М. завідуюча відділом обслуговування Юр’ївської ЦРБ  

 
Про головне…  

 Про встановлення партнерських відносин 

                між Юр’ївським районом та  

                            містом Любсько 

З метою розвитку співробітництва між 

містом Любсько і Юр’ївським районом 

Дніпропетровської області, з 3 по 10 січня 

2015 року заступник голови Юр’ївської 

районної ради Борисенко Юрій Васильович 

здійснив дружню поїздку до Польщі.  

 Програмою візиту було передбачено відвідування освітніх та культурних 

закладів міста, знайомство з роботою громадських організацій; Центром  

молодіжних ініціатив; підприємствами електрифікації та очисних споруд. 

 Змістовно пройшла зустріч з мером міста Любсько Лех Юрковським та 

секретарем міської ради. Були обговорені напрямки діяльності місцевих громад 



та намічені подальші дії розвитку співробітництва між містом побратимом 

Любсько та Юр’ївським районом до 2017 

року. Цікавою була проведена по місту 

екскурсія. Наступник кроком до 

співробітництва є затвердження угод на 

засіданнях сесій місцевих рад і зустріч в 

травні 2015 року на святкуванні Дні Любсько 

та передачі договорів про співробітництво. 

Головне, що ціль поїздки досягнута і 

попереду багато роботи для розвитку 

співробітництва з польськими друзями.              

  Напрямки співробітництва між Юр’ївським районом Дніпропетровської 

область (Україна) та містом Любськ (Польща) 

 1.Розвиток культурної сфери: 

- обмін творчими  колективами художньої самодіяльності; організація виставок 

народного промислу; обмін групами фахівців в області культури (бібліотечної  

та клубної справи, охорони культурної спадщини). 

 2. Забезпечення розвитку сфери освіти, науки та інформаційного  

впровадження: 

 - обмін делегаціями – лідерами учнівського врядування та молодіжних рухів   

(презентації Євроклубів); обмін досвідом організації науково-практичних  

конференцій в системі освіти. 

 3. Розвиток спортивної сфери: 

         - організація та обмін спортивними командами для участі в змаганнях. 

 4. Розвиток місцевого самоврядування: 

       - обмін досвідом створення інформаційних систем рада – органи 

самоорганізації  населення; обмін досвідом розробки типових інформаційних баз 

даних для забезпечення прийняття збалансованих управлінських рішень 

органами місцевого  самоврядування; обмін досвідом розвитку ефективних 

механізмів управління, зокрема, електронного врядування, запровадження 

стандартів організації роботи рад; організація взаємних стажувань  

співробітників органів місцевого самоврядування; переймання досвіду з 

розвитку зеленого туризму; участь у написанні та реалізації спільних проектів з 

енергозбереження;  водопостачання; підтримка малого та середнього бізнесу. 

 5. Розвиток сільського господарства : 

         - обмін досвідом  роботи фермерських господарств. 
Ю.В.Борисенко заступник голови районної ради                                                                           

 
Робота депутатського корпусу 

Чини з іншими так, як ти хочеш, щоб чинили з тобою 

  Золоте правило моралі: «Чини з іншими так, як ти хочеш, щоб чинили з 

тобою» відоме якщо не всім, то явній більшості громадян нашої прекрасної 

держави. Але якщо це стає гаслом для життя – це прекрасно! Саме так 

намагається прожити своє життя Алла В’ячеславівна Кирик, депутат Юр’ївської 



районної ради. Вже вчетверте земляки віддають їй перевагу 

перед іншими претендентами і Алла В’ячеславівна 

намагається виправдати їх високу довіру. Як голова 

постійної комісії районної ради з розвитку місцевого 

самоврядування, соціальних питань та зв’язків з засобами 

масової інформації, депутат Кирик організовано проводить 

засідання комісії, на яких розглядаються життєво важливі 

питання нормального функціонування шкіл, дитячих 

садочків, лікарень, закладів культури. Бере Алла 

В’ячеславівна участь у створенні та удосконаленні програм районної ради з 

питань спорту, культури, освіти та інших напрямків діяльності громади.  

В селі знають, що Алла В’ячеславівна завжди прийде на допомогу, і саме 

тому звертаються до неї з різноманітними питаннями. Легка на підйом та дуже 

комунікабельна, Алла В’ячеславівна швидко  знаходить спільну мову з людьми 

будь-якого віку. Працюючи в школі вже 34 рік, вона навчає   вже третє 

покоління жителів наших сіл. Можливо, саме в тому, що люди добре знають її,  і 

криється секрет    плідної співпраці.  

Ніколи відпочивати Аллі В’ячеславівні, бо у вільний час має хобі: в’яже 

гачком та спицями різноманітні вироби. Більше 20 зв’язаних нею шалей стали 

подарунками для  подруг. Є плани і мрії: навчити якомога більше дітей  всьому, 

чого вміє сама та допомагати людям у всіх їхніх проблемах. А для цього   треба 

бути небайдужим до всього, що відбувається поряд. 
 

Покликання  - служити людям 

          При Олексіївській сільській раді активно працює комісія з соціально-

економічних питань, яку очолює депутат сільської ради Водолажко Тетяна 

Миколаївна. 

В наше село Сокільське Тетяна Миколаївна приїхала у квітні 1985 року. 

Спершу працювала акушеркою Сокільського 

ФАПу. На той час в селі була лише одна вагітна 

жінка. Та з часом, коли правління колгоспу почало 

стрімке будівництво житла та інфраструктури, 

модернізувався   автотранспортний пак 

господарства, в селі стала залишатися молодь, 

створювались молоді сім’ї, засиляли нові будинки, 

акушерська робота зросла в рази. Потім Тетяна 

Миколаївна працювала фельдшером Сокільського 

та Федорівського  ФАПів. Завдяки сумлінній праці врятовано не одне людське 

життя. За час роботи з причини погодних умов два рази доводилось приймати 

пологи вдома. Завжди вчасно надавала медичну допомогу  хворим, забезпечувала 

їх ліками. Ні погода, ні нічний час не заважали виконувати свої професійні 

обов’язки. Навіть в потязі до Києва (їхала до доньки в гості) врятувала життя 

шестимісячному малюку, який потерпав від асфіксії. За добросовісне виконання  

своєї роботи та високий професіоналізм неодноразово отримувала подяки з 



занесенням в трудову  книгу та похвальні листи. Вся трудова діяльність Тетяни 

Миколаївни пов’язана з громадською роботою. Люди завжди їй вдячні. Навіть 

зараз після виходу на заслужений відпочинок, продовжує активно займатись 

громадською роботою. Спокійне пенсійне життя не для неї. Люди запропонували 

і обрали її депутатом сільської ради. Багато часу віддано відвідуванню одиноких  

людей похилого віку; тут стає в пригоді і медичний досвід, і твердий характер, і 

вміння знайти загальну мову навіть з неадекватними людьми. 

          На території сільської ради проживають кілька сімей, які потрапили в 

складні життєві обставини. Цими сім’ями Тетяна Миколаївна  опікується, часто 

відвідує, надає моральну та матеріальну підтримку, дає поради. 

 
Новини з сільських рад 

                                              ОЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Олексіївка - благодатний край хліборобів. Широкі розлогі поля, мальовничі 

ставки. Пишається населення цього мальовничого села своєю історією. Адже до 

1987 року на території села знаходилась 

сільська рада, яка налічувала 17 населених 

пунктів. Це вже пізніше з’явилася 

Новоіванівська і в 1992 році 

Преображенська сільські ради, які 

відділилися від Олексіївської сільської ради. 

Тепер Олексіївська сільська рада об’єднує 6 

населених пунктів: с.Олексіївка, 

с.Новочорноглазівське, с.Сокільське, 

с.Федорівське, с.Улянівка, с.Пшеничне. Площа сільської ради займає територію  

4898,1га, на якій проживає 434 жителів. 

Перша письмова згадка щодо винекнення села Олексіївка з’явилася в  1789 

році. Цього ж року землі села були подаровані на весіллі панові Олексію на честь 

якого було засновано і названо село. 

Заселення цієї місцевості почалось після ліквідації Запоріжської Січі. До 

революції це був хутір Павлоградського уїзду Катеринославської губернії. В 1913 

році в селі Олексіївка було побудовано школу та церкву, які відвідували 

мешканці навколишніх сіл. Від церкви залишилися лише слід фундаменту. 

Звичайно, з того часу багато спливло води у ставки села. Але найбільшою 

цінністю були і є люди. Пишаються олексіївці своїм видатним земляком, 

академіком Академії наук України, проректором Харьківського інституту 

радіоелектроніки Бондаренко Миколою Андрієвичем. Вчителями Олексіївської 

семирічної  школи минулих років Неплях М. І., Мирошник О.П., Дрибас О.Ю., 

Глущенко О. І., Симоненко О.О. 

Село Сокільське створено у 1912 році. Перша назва його Столипінське. У 

двадцятих роках було село перейменовано на Сокільське. В селянських хатах 

знаходилися медпункт та  невелика початкова школа. 

В 1924 році створено село Новочорноглазівське. Заселення цієї місцевості 

почалося селянами з села Чорноглазівка. Люди йшли із села на вільні землі, де 



одержували ділянки землі і будували своє житло. Першими забудовниками були: 

Сулима, Пех Ф.І. Всі землі були підпорядковані Чорноглазівській волості. 

На території сільської ради розташовані пам’ятки культури. В урочищі 

Маслачки  відкрито слов’янські поселення черняхівської культури ІІ-VІ століть 

та ранніх слов’ян  VІІ-ІХ століть, а також два кургани з трьома могильниками. 

В 1929 році була створена артіль “Широке поле”. Першим керівником був 

Кульбачний Яків Романович. В 1931 році був організований колгосп 

“Червоноуфімка”. Головою цього господарства став Чубаров Савелій 

Григорович. В цей колгосп ввійшли села: Сокільське, Федорівське, Улянівка, 

Петрівське.  Села, особливо Федорівське, пережили страшний голодомор, коли 

вимирали цілі сім’ї. 

Під час Великої Вітчизняної війни з сіл Олексіївської сільської ради на 

фронт було відправлено понад 400 чоловік, 219 односельчан віддали своє життя 

за наше сьогодення. В братських могилах ради назавжди лишилися   53   

визволителі  наших сіл. 

         В 60-х роках головою колгоспу “Червоноуфімка” стає Бурахович Олександр 

Дмитрович, який збудував невеличкий завод червоної цегли, яку застосовували 

для  розбудови колгоспу, збудовано восьмирічну школу в с.Новочорноглазівське. 

         У 1964 році колгосп було перейменовано в колгосп “Дружба” куди ввійшли 

села Новочорноглазівське, Сокільське, Приорільське, Петрівське, Улянівка, 

Пшеничне, Олексіївка, Федорівське. 

 З 1970 року по 1982 рік колгоспом “Дружба” керував Сергієнко А.С., при 

якому  у 1976 році господарство розширилося за рахунок приєднання колгоспу 

“Зоря комунізму”. За цей час було побудовано нову вулицю, контору колгоспу та 

механізовану майстерню, зерносклади в селі Новочорноглазівське, а також 

тваринницький комплекс в селі Сокільське. В 1985 році колгосп був 

розукрупнений. Головою господарства “Дружба” було обрано Сулімана Георгія 

Федоровича, а з 1996 року по 2000 рік господарством “Дружба” керував Кухтін 

Олександр Вікторович. 

  З 1 вересня 1992 року Олексіївську сільську 

раду очолює Водолажко Віктор Михайлович. В 1995 

році відбулася обласна науково практична 

конференція по  відбудові населених пунктів, під час 

якої було побудовано один з найкращих сільських 

стадіонів області, побудовано три нові вулиці, а 

всього - 32 житлові будинки,  два магазини, три 

фельдшерські пункти, гуртожиток, дитячий садок, 

заасфальтовано 4,5 км доріг, встановлено парканів 8 

км, прокладено підвідний газопровід до села 

Сокільське та Новочорноглазівське. 

В 2005 році газифіковано село Сокільське, в 

2007 році село Новочорноглазівське, в 2012 році село Олексіївка. 

Через благодійну організацію “Надія”, яку очолює депутат сільської ради                

Земляна Т.Є., завдяки участі в мініпроекті “Покращення медичного 



обслуговування населення за рахунок ремонту 

фельдшерського пункту” при участі в проекті  

ЄС та Програми розвитку ПРООН “Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду” створено 

чудові умови для роботи медичних 

працівників в обслуговуванні пацієнтів. 

   Аграрний сектор - це шість 

фермерських господарств та товариство з 

обмеженою відповідальністю, які успішно 

розвиваються. Велику допомогу надають  приватний підприємець Глущенко С.І., 

голова фермерського господарства “Перлина” Сарнов В.А., голова фермерського 

господарства “Серж і К” Старлат С. А., голова фермерського господарства 

“Тетяна” Криворучко І.П. 

Приватний підприємець Глущенко С. І., своїм коштом відновив вуличне 

освітлення в селі Олексіївка. 

Соціальну сферу складають відділення 

зв’язку, два ФАПи, 

бібліотека та сільський 

клуб. Активними 

учасниками наших свят є 

колектив ветеранів, 

учасники аматорського 

вокального колективу 

“Червона калина”, який  

очолює ветеран праці Афанасьєва О. Ф.. Є у нас і народні 

умільці, це наші художники Столярова Оксана та Пруднікова Дар’я, поетеса 

Трусова Ганна, майстрині - вишивальниці Павленко Н.Я., Водолажко Т.М., 

Матвійчук Л.М.  

 Коротше кажучи: громада живе, творить, працює. 
          Колектив Олексіївської сільської ради 

 

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
Незабутні роки с.Федорівське у спогадах земляків! 

Кожне село має свою власну історію. І тим більш приємно, коли є люди, 

яким не байдужі рідні пороги, хто переймається і минулим, і майбутнім своєї 

землі. 

Зберіг пам’ять про минуле свого села Федорівське Василь Іванович Богдан. 

На підставі спогадів свого тата, мами, односельчан, дружини створив дві книги: 

«Історія хутора Федорівський» та «Пам’ятну граматку мешканців хутора 

Федорівського 1924-2008 р.р.». Зберігаються вони у краєзнавчому музеї с. 

Новоіванівське, створеному за сприянням обласного депутата Гудожника Л.В..  

Разом із своїми синами, дружиною Василь Іванович став ініціатором 

встановлення пам’ятника жертвам голодомору (про це далі в уривку із книги). 



Вже немає з нами цієї чудової, а головне, не байдужої людини. Але він житиме, 

доки житиме пам’ять про наш народ. 

Із книги Богдана Василя Івановича «Історія хутора «Федорівський»: 

 «Голод 1932-1933 років – одна з найбільших трагедій в історії українського 

народу. Померло людей з голоду більше 7 мільйонів. 

 Голодомор на Україні являється одним з найбільших, найстрашніших 

злочинів, якого  не знала історія людства. Наш народ, вихований Шевченком, що 

«нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим», був 

доведений до стану, коли тая мати молодая їла …свою дитину. Мабуть 

страшнішого, трагічнішого не можна собі уявити. Свідки наводять десятки 

прикладів, коли збожеволівші матері їли своїх дітей і бігали по селу …а я 

сьогодні борщ зварила з доньчиного м’яса. 

 У нашім хуторі Федорівськім був такий випадок. У Сороки Марії було 

п’ятеро дітей. Троє старші, які померли на декілька днів раніше, а з двома 

дітками, одне з них ще сосало груди, голодна мати пішла світ за очі шукати 

їсти собі і своїм діткам. Її хутряни знайшли під скирдою соломи мертвою, а 

коло виїдених материнських грудей лежали померлі діти.» 

 За велінням своєї совісті і покликом громадського 

обов’язку перед загиблими,  у 1991 році на кладовищі в 

хуторі Федорівськім з ініціативи усієї сім’ї Богдана Василя 

Івановича: дружини Лідії Яківни, синів Леоніда і 

Владислава, онука Сергійка і мешканців хутора, був 

установлений Пам’ятний Хрест, де на кам’яних 

надмогильних стелах викарбовані імена всіх замучених 25 

чоловік голодом  і репресованих в 1932-1933 рр. Низький 

уклін всім, хто брав участь у споруджені цього Пам’ятного 

Хреста і особливо моєму сину Владиславу, який найбільше 

приклав зусиль і енергії в цій святій справі, щоб увічнити 

імена земляків жертв голодомору. 

 Не можна забути! Це незагоєна рана України. В могилу, де лежать 

мільйони українських селян, пішли найкращі. 
                                                                      Депутат районної ради Кирик А.В. 

 

Прийомна сім’я – Сомових! 

Лише дитина, яка зростає у любові та піклуванні, може стати повноцінним 

громадянином суспільства. Жителі села Новочорноглазівське пишаються тим, 

що поряд із ними мешкає родина, яка створює 

затишок і огортає любов’ю та турботою малюків, 

які потрапили в складні життєві ситуації.  

Родина Сомових: Костянтина 

Станіславовича та Валентини Миколаївни, 

виховує 10 прийомних дітлахів у дитячому 

будинку сімейного типу, який створено на 

території Олексіївської сільської ради. Батьки 



створили  малюкам прекрасні умови для проживання, навчання та виховання. 

Діти щиро захоплюються своїми вихователями і 

прагнуть брати з них приклад. Дівчатка: Іринка, 

Настя, Ксюша, Каріна  - вчаться у своєї мами 

навичкам рукоділля та куховарства, а хлопчики: 

Олексій, Олександр, Сашко, Андрій, Владислав, 

Максим – допомагають батькові по 

господарству, навчаючись справжньої чоловічої 

справи.  

Навчаючись у різних класах, діти постійно 

відчувають інтерес батьків до кожного з них: немає жодного свята, на якому б не 

були присутні Костянтин Станіславович та Валентина Миколаївна. 
 

ПАМ’ЯТІ ГЕОРГІЯ ФЕДОРОВИЧА СУЛІМАНА 
 

Доля привела Сулімана Георгія Федоровича в 

колгосп “Дружба” Юр’ївського району в січні 1986 

року на посаду голови колгоспу. У вирішенні 

добрих невідкладних справ поринув він з головою. 

Найкращі роки свого життя  присвятив роботі. Коли 

Георгій Федорович прийняв господарство, то 

першим з чого він почав, це було зведення нових 

будинків для молодих сімей, поповнення машино-

тракторного парку новими автомобілями та 

сільгосптехнікою. Для роботи, на придбаній новій техніці залучалися молоді 

хлопці, які щойно повернулися з лав радянської армії. Працювали магазини, 

школи, медпункти, клуб, відділення зв’язку, бібліотека, швейна майстерня, 

дитячий садок, колгоспна контора, тік, свиноферма, телятники, корівники, 

обслуговуючі їх підрозділи, тракторні бригади, автогараж, ремонтна майстерня. 

Села квітли, життя вирувало не дивлячись на стан господарства, що 

лишилось після  розукрупнення 1985 року. Будівництво йшло повною мірою. 

Своїх фахівців було недостатньо, тому  залучалися додаткові будівельні бригади. 

Було збудовано найкращий в області сільський стадіон, два магазини, два ФАПи, 

гуртожиток, дитячий садок, 33 житлових будинки, складські приміщення, вагову, 

будинок механізаторів, заасфальтовано 5,5 км доріг, заасфальтовано під’їзди до 

кожного двору, встановлено 9 км. парканів біля садиб, реконструйовано всі 

тваринницькі приміщення. Побудовано підвідний газопровід до сіл Сокільське та 

Новочорноглазівське. 

Дуже багато зроблено по підготовці  до проведення обласної конференції 

по відбудові сіл 1995 року. 

         Суліман Георгій Федорович умів цінувати кожен свій день, кожну годину 

заповнюючи їх корисними справами, наповнюючи оптимізмом, сенсом. Не 

тільки життя загалом, а кожна його хвилина була неповторною. Він мав дуже 

добрі організаторські здібності, любив спілкування. Це людина величної  справи, 



добрий сім’янин, вірний товариш.  Людина спокійної вдачі, але вибухав, як 

порох коли йшлося про добро селян і кидав грім, щоб на роботі не спали.  Його 

праця була гарною, бо вона була улюбленою, потрібною та приносила 

задоволення. Але здоров’я дало збій. На сорок дев’ятому році життя перестало 

битися його серце. Це трапилося 13 лютого 2004 року.   Сулімана Георгія 

Федоровича немає з нами вже понад десять років. Але він залишається жити в 

будинках та вулицях, які виросли в селі за часів його керівництва. Із щирою 

вдячністю пам’ятають про нього люди, які працювали поряд із ним. Своїм 

життям, своєю роботою він ніс оточуючим впевненість у завтрашньому дні, 

постійну підтримку та увагу. І саме тому-житиме вічно. Бо стільки житиме 

пам’ять людська про нього. 
                    Водолажко В.М., сільський голова Олексіївської сільської ради 

 

Волонтерський рух Юр’ївщини 
Короткий звіт 

21 грудня 2014 року та 14 січня 2015 року було здійснено два виїзди на 

передову до бійців 93-ї механізованої бригади та бійців правого сектора в              

с. Пески Донецької області. Велика подяка жителям с. Шандрівка, і особисто 

Васецькому Івану Михайловичу, який сам звернувшись до людей за допомогою 

організував закупівлю яблук, домовився з жителями, щоб вони напекли різних 

ласощів, насмажили котлет тощо. Перед днем від’їзду, було передано близько 

700 кг яблук, 200 кг різних ласощів та закруток. Під час першої поїздки нам 

вдалося вивезти бабусю з м. Макіївка до її рідних в с. Шандрівка. Вона навіть не 

могла собі уявити, що їй в 88 років доведеться пережити другу війну, вона добре 

пам’ятає окупацію фашистами України і те, як доводилося рити окопи німцям. 

Дуже багато вражень та подій з нами трапилося як позитивних так і 

навпаки, все писати невистачить часу, але скажемо одне  -  там живуть Українці-

Патріоти, за яких варто боротися і ми ніколи не сприймемо твердження від будь-

кого про те, що може краще залишити той Донбас Путіну.  
           Координаційний штаб Юр’ївського району 

 

Вони справжні герої! 

 "Я думала, что у нас хорошие дети. Нет, у нас золотые дети!" (слова 

школьного учителя с. Вербоватовка.) 

 Бойко Галина Николаевна - директор небольшой школы с. Вербоватовка c 

Юрьевского района, рассказала мне о своих 

односельчанах. О том, с каким душевным 

порывом весь школьный коллектив и ученики 

работали над созданием маскировочного костюма 

"кикимора". О том, как гордятся учителя их 

юными патриотами. О том, что становится легче 

на душе, когда своим маленьким вкладом можешь 

помочь. Помочь незнакомому солдату.  

На установленных в коридоре школы партах, дети 



очень быстро распотрошили мешки для маскировки. Спортивный снаряд одели в 

основу для "кикиморы". Чередуясь по очереди, вязали узелок за узелком и 

мальчишки и девчонки. 

 Мы устали все от плохих новостей, от 

потерь, от невозможности строить планы на 

будущее, от тяжести на душе и от страха. Наши 

дети, яркий пример того, что объединивши 

усилия даже "маленькие люди" могут что-то 

значимое делать. Просто нужно иметь желание.  

 Война… Как бы не прятались за АТО, все 

мы заем, что идет Война. И страх перед этой 

руиной, вина за беспомощность, бессилие перед происходящим, пробуждает в 

нас новую энергию. Энергию солидарности, ответственности, сострадания и 

ненависти за нашу боль. Я благодарю вас, дорогие учителя и дети села 

Вербоватовки, за проявленный энтузиазм, за усидчивость и за желание принести 

свой труд во благо людей. По просьбе детей и администрации школы мы 

продолжаем наше сотрудничество. Нам очень приятно поделиться своими 

идеями и знаниями с теми, кто их ценит! Спасибо большое волонтерам 

Юрьевского района! Спасибо Александру Ильченко за сотрудничество! 
                                              Анна Третьяк-Прудская, корреспондент газеты «ТН-Экспресс»  

 

 Подяка, Бровку Олександру, волонтеру з нашого об’єднання, за його 

особистий внесок в загальну справу по допомозі Збройним Силам України. Ним 

особисто було надано для приготування сухих борщів близько 400 кг капусти, 

150 кг моркви, 50 кг буряку. 
                                                                           Координаційний штаб Юр’ївського району 

 

                           Переселенцям у смт. Юр’ївка стало тепліше! 

 У смт. Юр’ївка понад 90 сімей внутрішньо переміщених осіб отримали 

гуманітарну допомогу. Ця довгоочікувана подія відбулась завдяки співпраці 

Регіонального представництва УВКБ ООН в 

Білорусі, Молдові та Україні, 

Всеукраїнського благодійного фонду 

«ГОРЄНІЄ», а також Юр’ївської районної 

ради та управління соціального захисту 

Юр’ївської райдержадміністрації.  

 Працівниками фонду було передано 

сім’ям переміщених осіб комплекти 

термобілизни, ковдри, теплі куртки, спальні 

мішки - це все так необхідно для людей у цю морозну пору.  

 «Наша мета - допомагати тим, кому необхідна допомога» - наголосив 

керівник відділу управління проектами Всеукраїнського благодійного фонду 

«ГОРЄНІЄ»Денис Гречко. 



 Щира дяка лунала у цей січневий день від всіх людей, котрі отримали 

допомогу. 

 Нагадуємо, що Всеукраїнський благодійний фонд «ГОРЄНІЄ» був 

створений в 2005 році. Основний напрямок роботи фонду - це надання 

безкоштовної правової допомоги для малозабезпечених осіб.  

 З 2014 року ВБФ «ГОРЄНІЄ» опікується питаннями захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб, які можуть отримати правову допомогу, 

звернувшись за телефоном гарячої лінії ВБФ «ГОРЄНІЄ» -  050-044-56-01. 

 Також, нагадуємо, що діє єдиний консультаційний адрес електронної пошти 

– help.gorenie@gmail.com, звернувшись за яким можна отримати необхідну 

правову консультацію. 
                                                                                                Керівництво благодійного фонду «Горєніє» 

 

Обращение ко всем жителям Юрьевского района! 

 Волонтёрское объединение Юрьевского района присоединяется к акции 

волонтёрского движения г. Павлограда и Павлоградского района по сбору 

валентинок для солдат. 

 С 24 января 2015 года по 10 февраля 2015 года при поддержке Укрпочты и 

средств массовой информации в нашем  районе стартует флешмоб под 

названием "ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ ЗАХИСНИКУ УКРАЇНИ".  

 Милые девушки, дорогие женщины, уважаемые мамы! Давайте все вместе 

покажем нашим ребятам, как мы их любим! Как мы ими дорожим! Как их нам не 

хватает!  

 Письма и "валентинки" отправляйте в любые почтовые ящики района или 

приносите на почтовые отделения. На конверте укажите: «Освідчення в коханні 

захиснику України».Все ваши письма будут переданы нашим солдатам в зону 

АТО. 

 По всем вопросам обращаться к координатору волонтёрского штаба района 

Ильченко Александру по моб. тел. (095) 521 7888 или тел. моб. (050)-94-104-43 

координатор волонтерского объединения  г. Павлограда Анна Третьяк 

(Прудская). Всем волонтерам Украины предлагаем поддержать эту инициативу! 
              Координаційний штаб Юр’ївського району 

        

Спортивне життя району 
З Україною в серці! 

 Турнір Першості Юр’ївського району з фут-залу серед аматорських команд 

сезону (січень-лютий 2015 року) проходить під девізом: «З Україною в серці». 

  10 січня 2015 року під таким девізом ДЮСШ Юр’ївського району та 

Федерація Футболу Юр’ївського району в спортивному залі Юр’ївського ПТУ 

№ 81 розпочали футбольне свято. 

 Вісім команд зібрались в спортивному залі щоб визначити, яка з команд 

найсильніша. Понад 80 учасників будуть змагатися на протязі січня та лютого                 

2015 року. 

 Після проведених двох турів 10 та 17 січня команди посідають такі місця: 



- «Агросфера» Юр’ївський район – 6 очків (тренер – Ромащенко Ю.В.); 

- «Прогрес» с. Новов’язівське – 4 очка (тренер – Кокотюк А.В.); 

- «Ветерани» смт. Юр’ївка – 4 очка (тренер – Ромащенко Ю.В.); 

- «ДЮСШ» смт. Юр’ївка – 3 очка (тренер – Ананченко О.Б.); 

- Команда с. Варварівка – 3 очка (тренер – Кутнізіров В.І.); 

- «Ровесник» ПТУ № 81 – 3 очка (тренер – Крупський С.В.); 

- «Оріль» с. Чернявщина – 3 очка (тренер – Чорнявський Ю.М.); 

- Команда с. Шандрівка – 0 очків (тренер Поліщук В.В.). 

 Організаційний комітет по проведенню Першості з фут-залу впевнений, що 

і надалі потрібно пропагувати цей вид спорту в 

нашому районі. 

 Хай стає більше вболівальників розвитку 

спорту, хай частіше дорослі та діти приходять на 

спортивні майданчики для активного та 

культурного відпочинку. Бо саме це є одним з 

методів виховання патріотичних почуттів у учнів 

та молоді та заохочення  до здорового способу 

життя! 
                                                       Ю.В.Ромащенко директор ДЮСШ та головний суддя змагань 

 
Освітянські новини 

Новий рік - одне з найчарівніших свят року 

 Новий рік - одне з найчарівніших свят 

року, під час якого збуваються всі мрії. 

Новорічний вогник у Вербуватівській 

школі відбувся дещо раніше, бо саме 

завдяки старанням самих учнів та 

педагогічного колективу казкова 

атмосфера завітала у її приміщення 

напередодні календарного Нового року.  

 За доброю традицією цей 

передноворічний день розпочався з 

привітання колективу ф/г "Зоря", до якого 

на гостини завітали учні нашої школи. Діти виступили перед колективом із 

новорічними вітаннями та піснями. А кожному присутньому вони подарували 

зірочку і попросили потримати її в долонях, дмухнути на неї, а ввечері положити 

під подушку і всі мрії, які вони загадають в цьому році, обов'язково збудуться. 

Учні також запросили працівників господарства завітати на новорічний вогник.         

 Вітати зі святами фермерський колектив уже є доброю традицією, адже її 

керівник Володимир Григорович Зоренко дуже переймається долею нашої 

маленької школи. "Після хліба найважливіше - школа",- говорить Володимир 

Григорович, тому він з радістю прийняв запрошення від школярів і завітав до 

них на свято. Як відомо, учні старшої школи уже не отримують подарунки на 

Новий Рік. Але в цьому році радості старшокласників не було меж, бо вони 



отримали солодкі подарунки від Володимира Григоровича Зоренка та 

фермерського господарства "Зоря". 

 Від всього учнівського та педагогічного колективу хочеться висловити 

подяку фермерському колективу за постійну турботу та радість, яку вони 

дарують дітям.     
                Педагогічний колектив Вербуватівського НВК 
 

22 січня 2015 року - День Соборності України 
 

В День Соборності та Свободи, 

З заходу на схід, 

Всі візьмемося за руки, 

Бо один ми рід! 

 

 22 січня – дата, що символізує в 

історії України консолідацію суспільства і 

утвердження громадянської злагоди. 

Співаєм славу тій події і тепер, коли 

з’єднались УНР і ЗУНР. Свято Злуки – це 

найвизначніше свято Незалежної 

Самостійної Української держави.  

 В цей день в загальноосвітніх навчальних закладах проведено виховну 

годину «Україна – єдина країна», районний етап обласного конкурсу юних 

літераторів, художників, композиторів „Собори наших душ», в бібліотеках - 

тематичні книжкові виставки „Історичні постаті України”, „Україно моя , я для 

тебе на світі живу”.  

 За участю голови райдержадміністрації Біловол Т.П. та голови районної 

ради Буряка О.М. покладено квіти до пам’ятника Тараса Шевченка. Хвилиною 

мовчання вшановано пам’ять наших співвітчизників, які загинули під час подій 

на Майдані, виборюючи нашу безпеку, єдність і незалежність на Сході України 

під час АТО.  
Педагогічний колектив Варварівської СЗШ  

 
Культурне життя району 

                

 Віншуєм  Тя, Господарю Із тим 

Новим Роком, Щастя, Сили і Здоров’я 

  Напередодні Старого Нового року (31 

грудня за старим стилем, 13 січня за новим) 

або святого Василія Великого (14 січня), 

український народ визначає Маланку, або 

Щедрий вечір.  За старих часів вважалося, 

що в новорічну ніч (по старому стилю) 

сходяться сонце і місяць, і це є початком всього нового, зокрема — Нового року.  



  Добра традиція зустрічати «Маланку» знайшла своє продовження  в 

Юр’ївській філії районної дитячої музичної 

школи.  В  Новому 2015 році, 13 січня учні 

завітали з святковим дійством до  Юр’ївської 

районної ради і адміністрації, районного відділу 

культури,туризму національностей та релігій, 

районного відділу освіти, районної лікарні, 

районної бібліотеки. Радо зустріли 

щедрувальників і в управлінні фінансів 

райдержадміністрації та управління державної 

казначейської служби. Зичили щастя й злагоди юні щедрувальники працівникам 

ТОВ «Агросфера » та працівникам магазину «Славутич». Завітали з колядками і 

щедрівками   до Юр’ївської селищної ради. 

  Щедрувальники   співали колядки, щедрівки та віншували господарів 

установ, бажаючи їм міцного здоров’я, добробуту, щастя і миру в новому році. А 

господарі в свою чергу обдарували щедрувальників солодощами та дзвінкою 

монеткою. 

  В святковому дійстві взяли участь - Гоцій Аня, Воронкіна Валерія, 

Шаповал Ксенія, Чиканова Ліза, Салій Павло, Шаповал Юля, Зайченко Ліза, 

Іващенко Ліза, Воронкіна Іра. Організатором дійства була Єненко Алла 

Анатоліївна, викладач Юр’ївської філії КЗК «Юр’ївська РДМШ». 

  Із давніх-давен  в нашого народу існують такі традиції, як колядування та 

щедрування, і вони здійснюються по-особливому чарівно, казково, неповторно. І 

це не прості співання, це – обрядові дійства, які наділені величезною доброю 

силою. Звичаї, надбані поколіннями, об'єднують людей в один народ, що є 

найголовнішим.   
         Єненко А.А. викладач Юр’ївської філії  

         КЗК «Юр’ївська РДМШ» 

 

Соборна.Єдина.Неподільна. 
22 січня наша держава відзначає День Соборності та Свободи України. До 

цієї знаменної дати у всіх бібліотеках Юр’ївської централізованої бібліотечної 

системи було організовано та проведено ряд інформаційно-масових заходів:   

години історичної пам’яті, історичний 

екскурс, інформаційні тематичні бесіди, огляди 

літератури, оформлено тематичні полиці,  

виставки книг і періодичних видань. 

В Центрі слов’янської культури та 

писемності пройшла година соборності “Єднання 

в ім’я України ” для учнівської молоді. Завідуюча 

відділом обслуговування Касянчук О.М. 

розповіла про тернистий шлях до історичного 

об’єднання українських земель в одну, що вкарбувалась в історію України 

величним святом – Днем Злуки. Вона розповіла про той зимовий день, коли на 

Софіївській площі в Києві було проголошено Акт Злуки, а також про висновки 



науковців чому було не реалізований проект соборності в Україні після 1919 

року, про причини краху української державності. Захід супроводжувала 

виставка матеріалів "Україна - єдина країна!". Учасники долучилися до акції 

"Україна - єдина країна!". 

Завідуюча Новогригорівськю бібліотекою-

філією №8 Товста О.Г. разам з директором СБК 

та завучем Продан К.І. організували і провели 

урочисте зібрання «Соборна моя Україна!» в 

стінах школи. 

В Чаплинскій бібліотеці-філії №12 відбувся 

краєзнавчий екскурс «Соборність і злагода- 

умови процвітання України». Присутнім 

запропонували  тематичний перегляд. На 

перегляді представлені цікаві історичні статті із періодики та книг, які 

розповідають про події 1919 року та політичні документи того часу.  

Заходи в закладах культури пройшли з впевненістю, що лише в єдності дій 

та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й 

духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші 

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

 

Новини медицини  

Допомога від Червоного Хреста  

Юр’ївському району 

Шляхетна місія нашого червонохресного Товариства з допомоги 

нужденним залучала до себе десятки тисяч не байдужих 

сердець, набуваючи все більших масштабів. В решті решт 

упродовж тривалого часу Товариство Червоного Хреста 

України довело життєздатність, згуртованість і здатність в 

будь-який час прийти на допомогу. 

Проява доброти в 

повсякденному житті – це дуже 

важливо, особливо зараз. Завдяки 

Вашій доброті Ви можете полегшити 

чиєсь життя, прийти на допомогу, 

віддати щось своє заради щастя 

інших, робити безкорисні вчинки.Волонтерство – 

найкращий спосіб показати свою доброту. Мільйони 

волонтерів щодня відіграють суттєво важливу роль у 

підтримці роботи працівників Червоного Хреста. Ви також 

можете зробити свій внесок у досягнення нашого загального завдання – зробити 

цей світ кращим, гуманнішим та більш відкритим. 

В грудні 2014 року було надано Юр’ївському Червоному Хресту від 

Дніпропетровської обласної Організації Товариства Червоного Хреста  фінський 



одяг на суму 4530 грн., а  в січні 2015 році 30 продуктових наборів для 

тимчасово переміщених осіб.                     

Будьмо добрими та милосердними. Бо саме це приносить радість у серце! 
              З повагою, голова Юр`ївської районної організації  

               Товариства Червоного Хреста  Біловол В.М. 

 

Персона місяця 
                             

ЗАСЯДЬКО  ОЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬОВИЧ 

Всі ми знаємо Засядька  Олександра  

Васильовича – скромну, порядну,   чесну   людину, 

яка є прикладом для наслідування. 

Це    Людина,   дійсно, з великої    літери.   

Патріот   своєї держави,   в будь – якому   розумінні   

цього  слова.  Він вміє любити,   поважати,    

жертвувати       своїми       інтересами заради     інших,      

бути    благородним   і    безкорисливим. 

Народився в селі   Цибулеве   

Монастирищенського району Черкаської області. 

Закінчив десятирічку, Дніпропетровський гірничий 

технікум та Комунарський (нині Алчевський) гірничо 

– металургійний інститут. Працював  лаборантом з   

випробування     речовин, гірничим майстром, начальником дільниці   на шахті  

”Павлоградська”, головним  інженером шахти, директором  шахти 

”Павлоградська”. За весь час роботи показав себе як досвідчений керівник, 

вмілий фахівець,  який не стояв осторонь від проблем працівників шахти, завжди 

готовий був прийти на допомогу. Активно вирішував соціально-економічні та 

виробничо-технічні питання шахти. Завжди пишався  своєю участю у  розвитку 

Української вугільної галузі.  

 Обирався депутатом Павлоградської міської ради, Красноперекопської 

районної ради. З 1987 року -  на заслуженому відпочинку. Але активна 

громадська позиція не дозволила йому відпочивати.  Олександр Васильович 

почав займатися  громадсько-політичною роботою.  У 2002 році був обраний 

головою Юр’ївської партійної організації ВО ”Батьківщина”. Його  

принциповість, добросовісність, відповідальність добре відома простим людям 

нашого району, тому і звертаються до нього по допомогу з будь – якого питання. 

Сім'я завжди була і залишається  надійним  тилом героя нашої розповіді. 

Виховали  разом з дружиною   двох дочок, зараз -  тішаться п’ятьма онуками. 

  Олександр Васильович  обраний депутатом Юрївської районної ради VI 

скликання. 

Негаразди  на сході, підтримані та організовані російською владою, 

бандитизм, розбій та грабежі, тяжкі умови життя залишають за собою відбиток в 

серці кожної небайдужої людини. В цей неспокійний  та нелегкий час, одним із 



тих, хто взяв на себе організацію збору допомоги армії  є  депутат районної  ради  

Засядько Олександр Васильович. 

Олександр Васильович неодноразово нагороджувався подяками та 

почесними грамотами голови Дніпропетровської обласної ради та 

облдержадміністрації, голів Юрївської райдержадміністрації та районної ради.   

В січні       Олександр     Васильович      відсвяткував      свій         79     день 

народження.   Вітаємо      Вас,        шановний!  Бажаємо     міцного здоров’я      на    

многії   і  благії  літа!  Хай     кожен    Ваш  день  наповнюється  щастям і 

любов’ю.  А праця  на благо людей,  приносить задоволення і радість.  
                                                                               Карпенко О.А., начальник відділу культури, туризму,  

    національностей  та релігій Юр’ївської райдержадміністрації 

 
 

Запитуєте? Відповідаємо! 
Про нарахування податку на доходи фізичних осіб  

(ПДФО) на суми пенсій 
На виконання положень Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»( № 

71-VІІІ від 28.12.2014) у зв’язку із набранням чинності змінами до Податкового 

кодексу України з 01.01.2015 податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) справляється з 

суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або 

щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує три розміри 

мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня 

звітного податкового року, - у частині такого перевищення. 

Базою оподаткування у 2015 році є суми пенсій або щомісячного довічного 

грошового утримання у частині, що перевищує 3 654,00 грн. на місяць. 

З 01.01.2015 змінено ставку податку на доходи фізичний осіб: 15 відсотків, якщо 

база оподаткування місячного оподаткованого доходу не перевищує десятикратний 

розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

податкового року, та 20 відсотків, якщо база оподаткування в календарному місяці 

перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. 

Таким чином, ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування, що не 

досягає  десяти мінімальних заробітних плат на 1 січня звітного року (у 2015 році 

1 218,00*10=12 180,00), для суми, що перевищує 10 мінімальних зарплат, 

застосовується ставка 20 відсотків.  

Наприклад,  
1. для пенсії, яка складає на місяць 5 000,00 грн., базою оподаткування є 1 346,00 

грн.(5 000,00-3 654,00), до якої застосовується ставка 15%. Розмір податку – 201,90 грн., до 

виплати пенсіонеру 4 798,10 грн; 

2. для пенсії, яка складає 18 000,00 грн. на місяць, базою оподаткування є 14346,00 

грн., де податок для суми 12 180,00 грн. розраховується в розмірі 15% (1 827,00 грн.), для 

суми 2 166,00 грн. – 20% (433,20 грн.). Розмір податку – 2 260,20 грн., пенсія до виплати – 

15 739,80 грн. 

Нарахування ПДФО за січень 2015 року та перерахунок вже нарахованого 

податку для пенсій, розмір яких перевищує 10 000,00 грн. на місяць буде здійснено 

перед нарахуванням на лютий 2015 року. 



Розмір пенсії до виплати у лютому буде визначено з урахуванням суми 

утриманого податку за січень і лютий поточного року. 

Консультації з приводу порядку застосування зазначеного, можна отримати 

за телефоном 5-11-32. 

Про відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, 

агроформуваннями з 01 січня 2015 року 

Право на призначення пенсій на пільгових умовах та в пільгових розмірах 

визначено ст.13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Згідно з нормами 

зазначеної статті, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються працівникам за 

Списком №1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими 

постановою КМУ від 16.01.2003 №36. 

До пільгової категорії працівників сільськогогосподарських підприємств району   

належать :  

        а) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві 

сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах 

сільського господарства; 

       б) жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-

операторами в сільському господарстві; 

      в) жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали 

п’ятеро і більше дітей до 14-річного віку (в тому числі усиновлених). 

 Дотепер, згідно абзацу 4 пункту 1 статті 2 Закону України “Про збір на 

обов’язкове державне пенсійне страхування” (із змінами) для підприємств, установ, 

організацій, крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, 

об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, 

призначених відповідно до пунктів “б”- “з” статті 13 Закону України “Про пенсійне 

забезпечення” до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 26 

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 

Якщо підприємство, яке надало довідку працівникові для призначення пенсії   на 

пільгових умовах, підтвердило свій статус платника фіксованого 

сільськогосподарського податку (ФСП), то витрати Пенсійного фонду за Списком № 2 

за фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, не відшкодовувались цим 

підприємством . 

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28.12.2014 № 71-VIII 

“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи”, яким внесено зміни до Податкового кодексу 

України, а саме з переліку загальнодержавних податків і зборів виключено 

фіксований сільськогосподарський податок.  

Для платників єдиного податку виключень щодо відшкодування фактичних 

витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, чинним 

законодавством не передбачено. Витрати на виплату та доставку пенсій, призначених 

на пільгових умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих пенсій 

на декількох підприємствах, покриваються цими підприємствами пропорційно стажу 

роботи. 

При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується у повному 

розмірі, а з попередніх місць роботи осіб він додається до стажу, необхідного для 

призначення пенсій на пільгових умовах. 
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Наприклад, громадянину для призначення пенсії на пільгових умовах, необхідно 

мати стаж роботи 20 років при загальному стажі 25 років. Фактично він має стаж 

роботи, що дає йому право на пільгову пенсію, 25 років, з них на підприємствах: № 1 - 

8 років (останнє місце роботи); № 2 - 2 роки (попереднє місце роботи); № 3 - 15 років. 

Для визначення частки плати враховується стаж на підприємствах: № 1 - 8 років; 

№ 2 - 2 роки; № 3 - 10 років. 

При визначенні частки сплати окремого підприємства стаж ураховується в 

місяцях (шляхом переведення років у місяці). 

Враховуючи викладене, підприємства агропромислового комплексу, всі без 

виключень, незалежно від обраної системи оподаткування, відшкодовують витрати на 

виплату та доставку пенсій  з урахуванням частки сплати набутого стажу роботи 

працівника на підприємстві. 

     Консультації з приводу порядку застосування зазначеного, можна отримати за 

телефоном 5-15-56. 
       Н.В.Сибіль  начальник управління  Пенсійного фонду 

       України в Юр’ївському районі    

 

Демографічна ситуація в Юр’ївському районі за 2012-2014 роки 

 
Вид державної 

реєстрації 
2014 рік 

(к-сть) 
2013 рік 

(к-сть) 
2012 рік 

(к-сть) 

Народження 147 157 159 

Смерть 232 235 252 

Шлюб 74 65 61 

Розірвання шлюбу 11/03-ріш. суду 9/03- ріш. суду 10/03- ріш. суду 

Зміна імені 2 - 2 

          Таким чином, кількість народжень по зрівнянню з попередніми періодами у 

2014 році знизилася на 12 одиниць, що становить 1,28% від попередніх показників. 

 Рівень смертності серед населення знизився у порівнянні з 2012 роком на 20 

одиниць, що становить 4,13% до попередніх показників. 

 Якщо зрівняти кількісні показники народження та смертності по Юр’ївському 

району, то смертність перевищує народження на 22,4 %.                                       

 Показник шлюбу виріс на 13 реєстрацій, розірвання шлюбу – виросло на 2 

реєстрації.    
  Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 

  Юр’ївського районного управління юстиції у Дніпропетровській області О.М.Швайко. 

          

        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. 

 

 

 


