ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ «НИВА».

ЗАЛИШАЙТЕСЯ З НАМИ!
Передплатний індекс: 61517.

вівторок,
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№ 5 (10464)
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

ЩОБ БАГАТИЙ БАГАТІВ ЗА РАХУНОК ЖЕБРАКІВ,
АБО ЯК ДЕЯКІ ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ВИМАГАЮТЬ ПОДІЛИТИ ДЕРЖАВНУ ДОТАЦІЮ?

Андрій ЛИННИЙ
На 24 січня заплановано проведення пленарного засідання
позачергової сесії Запорізької
обласної ради, під час якого
має бути затверджено розподіл
додаткової державної дотації.
Перша спроба направити територіям області 603 млн грн, що
були отримані наприкінці минулого року, відбулася 20 грудня.
Проте виявилася вона невдалою.
Проект рішення, який був запропонований Запорізькою обласною
державною адміністрацією, підтримали лише 26 депутатів:
10 – із фракції БПП «Солідарність»;
9 – із «Нашого краю»;
4 – із УКРОПа;
2 – позафракційні;
1 – із фракції РПЛ.
Жоден депутат від «Опозиційного блоку», «Батьківщини»,
«Самопомочі», «Нової політики»
не проголосував за розподіл цих
коштів. Не підтримали цей проект
і 5 із 6 депутатів від Радикальної
партії Ляшка. Що ж так не сподобалося представникам цих політичних сил у запропонованому
ОДА розподілі та чого вони вимагають? Претензія виявилася
лише одна: нібито, утиски міста
Запоріжжя. Згідно із запропонованим розподілом, на обласний
центр передбачалося направити
майже 25 млн грн цієї державної
дотації. Але депутати облради, які
не підтримали цей проект рішен-

Микола ЄРЕМЕНКО

ня сесії, вважають, що це замало, і
вимагають збільшити суму дотації
Запоріжжю у кілька разів та і взагалі розділити її відповідно до кількості мешканців територій.
Щоб зрозуміти, чи справді обласний центр у цьому розподілі
виступає в ролі обділеного увагою, потрібно надати відповіді на
питання:
– що це за кошти?
– як додаткова дотація розраховується на рівні держави?
Тож що це за 603 млн грн?
Ця додаткова державна дотація
спрямована виключно на утримання закладів освіти та охорони
здоров’я, а точніше – на виконання місцевими бюджетами делегованих їм державою повноважень,
фінансування яких не передбачено освітньою та медичною субвенціями з Державного бюджету.
Наприклад, освітня державна субвенція передбачає фінансування
заробітної платні лише вчителів
загальноосвітніх шкіл. Натомість,
забезпечення заробітною платнею вихователів дитячих садків
відбувається за рахунок місцевих бюджетів. Проте не всі території можуть дозволити собі без
державної допомоги такі видатки. Відтак додаткова субвенція
на утримання закладів освіти та
охорони здоров’я на рівні Кабміну
розраховується з урахуванням
двох критеріїв:

1) кількість мешканців;
2) фінансова спроможність
території.
Згідно з цими розрахунками,
Запорізька область і отримала
603 млн грн. Аналогічні розрахунки
було закладено і в запропонований Запорізькою облдержадміністрацією розподіл цієї дотації по
територіях області. Саме через те,
що Запоріжжя є доволі фінансово спроможним містом, великим
промисловим центром і може самостійно профінансувати частину
видатків на утримання власних закладів освіти та охорони здоров’я,
і виникла сума дотації у 25 млн грн.
Якщо подивитися на інші міста області, то по них застосовано той самий принцип. Внаслідок
цього, Мелітополь мав би отримати 12 млн грн, Бердянськ –
11 млн грн. А найбільш показовим
є порівняння двох інших міст обласного значення: депресивний
Токмак із населенням трохи більше 30 тис. – 9,5 млн грн, а доволі
багатий на прибутки Енергодар, у
якому мешкає понад 50 тис. жителів – лише 2,5 млн грн. Ще більше
дотаційних коштів потребує утримання закладів освіти та медицини в невеличких містах та сільських
районах області. Уже зараз мерія
Молочанська Токмацького району
повідомила обласну раду про те,
що має власних коштів на забезпечення зарплатні працівникам двох

дитсадків міста лише на 4 місяці.
І запропонованим облдержадміністрацією розподілом коштів усе
це було враховано. Так,
• Більмацький район мав би
отримати майже 3,5 млн грн;
• Розівський район – понад
5 млн грн;
• Камиш-Зорянська ОТГ –
майже 4 млн грн;
• Смирновська ОТГ – понад
2,5 млн грн;
• Чернігівська ОТГ – майже
7,5 млн грн.
Аналогічні суми мали б отримати й інші території області.
Проте, як уже зазначалося, такий справедливий розподіл коштів між територіями області
на сесії обласної ради 20 грудня 2018 року підтримали лише
дві фракції у повному складі: БПП «Солідарність» та «Наш
край» і частково фракція УКРОП.
Дивно, але навіть ті депутати
від «Опоблоку», «Батьківщини»,
«Самопомочі», «Нової політики» та РПЛ, що обиралися не в
Запоріжжі, віддали перевагу інтересам досить заможного обласного центру, а не інтересам своїх
територій, не інтересам своїх виборців. При цьому лише планові показники бюджету розвитку
Запоріжжя на цей рік складають
цифру 500 млн грн. І це без урахування вільних залишків минулого
року. Тобто ця цифра ще суттє-

во зросте (торік бюджет розвитку обласного центру склав понад
1,5 млрд грн). Для порівняння:
бюджети розвитку досить великої кількості територій області,
особливо сільських, складають
0 грн. Натомість депутати обласної ради, які не підтримали пропозиції щодо розподілу додаткової
державної субвенції з урахуванням не лише кількості мешканців,
але й фінансової спроможності
територій, фактично вимагають
профінансувати заклади освіти
та медицини Запоріжжя за рахунок педагогів та медиків інших
територій Запорізької області.
Вочевидь, їх не турбує той факт,
що це негативно вплине на фінансування зарплатні працівників закладів освіти та охорони здоров’я
поза межами обласного центру,
що не буде чим платити за комунальні послуги для цих бюджетних установ.
До речі, аналогічна скандальна ситуація була в обласній раді
й на початку минулого року. Тоді
обласна державна адміністрація
пішла на поступки запорізькому
лобі в раді. Чи станеться повтор
тієї ситуації? Чи може більшість
депутатів облради схаменеться
і, зважаючи на багаторічні та системні проблеми закладів освіти та
охорони здоров’я на територіях
області, не допустить, щоб багатий багатів за рахунок жебраків?

ПРИЗНАЧЕННЯ
Наказом командуючого сухопутних військ Збройних сил України
№572 від 14 грудня 2018 року керівником Чернігівського місцевого
органу військового управління (військкомату) призначено підполковника
Чехачова В’ячеслава Володимировича
з 30 грудня 2018 року.
В’ячеслав Володимирович народився 23 січня 1972 року в місті Артемівськ
(сьогодні Бахмут) Донецької області. У
1989 році закінчив Артемівську СШ №5.
Цього ж року вступив, а в 1994 році закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ
стратегічного призначення.
З 1994 по 1996 роки проходив
службу в одній із військових частин у
м. Євпаторія.

З 1996 року В’ячеслав Чехачов
служив у системі військкоматів:
Чугуївський ОВК та Куп’янський ОВК
Харківської області, Кам’янськоНікольський ОРВ м. Маріуполь. Обіймав
посади: помічника, заступника військового комісара, а з 2005 року – військового комісара.
До Чернігівки переведений із посади старшого оперативного чергового
командного пункту 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Підполковник Чехачов – учасник бойових дій (АТО, ООС). Нагороджений
медалями «За безперервну службу» І, ІІ,
ІІІ ступенів, відзнаками: «Учасник АТО»,
«За оборону Маріуполя».
Одружений, разом із дружиною виховує доньку.

В’ячеслав Володимирович бажає всім
чернігівцям здоров’я, добробуту, мирного
неба над нашою країною. Він має велику надію на плідну співпрацю військкомату, керівництва та жителів району і громади у справі
підвищення обороноздатності України.
Творчий колектив газети «Нива» вітає
В’ячеслава Володимировича Чехачова з
призначенням на посаду, бажає успіхів у
службі, здоров’я йому та родині.
Полковник Володимир Вікторович
Кравцов, який очолював і відновлював
Чернігівський райвійськкомат із вересня
2015 року, звільнений у відставку за віком.
Пане полковнику, колектив газети «Нива», жителі району дякують вам за
службу по зміцненню обороноздатності й
захисту Батьківщини та бажають міцного
здоров’я, благополуччя вам і вашим рідним.
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ЗАПИТУЄТЕ – ВІДПОВІДАЄМО

На чисельні запити читачів газети та
жителів громади щодо фінансового забезпечення працівників органів місцевого самоврядування району надаємо
інформацію з офіційних джерел: сайтів
Чернігівської селищної ради Чернігівського
району Запорізької області та Чернігівської
районної ради Запорізької області.
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання,
двадцять перша сесія).
РІШЕННЯ №32 від
22 червня 2018 року
Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування і
службовців Чернігівської селищної ради
Чернігівського району Запорізької області
Відповідно до статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 21 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України від
20.12.1998 №1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади» зі змінами і
доповненнями, від 09.03.2006 №268 «Про
упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями,
селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити схему посадових окладів
посадових осіб місцевого самоврядування
та службовців Чернігівської селищної ради
Чернігівського району Запорізької області, а також розміри надбавок до посадових
окладів за ранги посадових осіб місцевого
самоврядування та надбавку за вислугу років залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування (додатки 1, 2, 3).
Додаток 1 до рішення селищної ради від
22.06.2018 №32.
РОЗМІРИ посадових окладів посадових
осіб місцевого самоврядування і
службовців Чернігівської селищної ради
Чернігівського району Запорізької області.

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Найменування посади
Перший заступник
селищного голови
Заступник селищного голови
Заступник голови з питань
діяльності виконавчих
органів ради
Секретар селищної ради
Керуючий справами
(секретар)
виконавчого комітету
Староста
Начальник відділу,
головний бухгалтер
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Спеціаліст І категорії
Спеціаліст ІІ категорії
Діловод

Місячний
посадовий
оклад,
гривень
7500
7000
7000
7000
7000
7000
5900
5000
4400
4000
3500
2600

Додаток 2 до рішення селищної ради від
22.06.2018 №32.
Розміри надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого
самоврядування Чернігівської селищної
ради Чернігівського району Запорізької
області.

№
з/п

Ранг посадової
особи місцевого
самоврядування

Розмір
надбавки,
гривень

1

7

110

2

8

100

3

9

90

4

10

80

5

11

70

6

12

60

7

13

55

8

14

50

9

15

45

Додаток 3 до рішення селищної ради від
22.06.2018 №32.
Розміри надбавок за вислугу років посадових осіб місцевого самоврядування
і службовців Чернігівської селищної ради
Чернігівського району Запорізької області.

ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Розмір надбавки
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ
у відсотках
Стаж служби в
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ органах місцевого до посадового
(сьоме скликання,
окладу
з/п самоврядування
двадцять перша сесія)
з урахуванням
РІШЕННЯ
від 22 червня 2018 року №34
надбавки за ранг
Про внесення змін до рішення селищ1 понад 3 роки
10
ної ради від 25.05.2017 №03 «Про умови
2 понад 5 років
15
оплати праці Чернігівського селищного голови». Керуючись пунктом 5 части3 понад 10 років
20
ни першої статті 26 Закону України «Про
4 понад 15 років
25
місцеве самоврядування в Україні», по5 понад 20 років
30
становою Кабінету Міністрів України від
6 понад 25 років
40
09.03.2006 №268 «Про упорядкування
Секретар селищної ради
М. М. Клочко.
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
органів прокуратури, судів та інших орЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ
ганів» зі змінами та доповненнями, сеЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
лищна рада
(сьоме скликання,
В И Р І Ш И Л А:
двадцять перша сесія)
1. Внести зміни до рішення селищРІШЕННЯ від 22 червня 2018 року №33
ної ради від 25.05.2017 №03 «Про умови
оплати праці Чернігівського селищного
Про умови оплати праці керівних праголови», виклавши пункт 1 рішення в ноцівників і спеціалістів виконавчих органів
вій редакції:
Чернігівської селищної ради Чернігівського
«1. Встановити селищному голові
району Запорізької області.
Маничу Віталію Олександровичу з 18 травВідповідно до статті 26 Закону України
ня 2018 року посадовий оклад у розмірі
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
8000 грн».
статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов
Тридцята сесія Чернігівської сеКабінету Міністрів України від 20.12.1998
лищної ради Чернігівського райо№1049 «Про надбавки за вислугу років
ну Запорізької області від 21 грудня
для працівників органів державної вико2018 року, керуючись статтею 26 Закону
навчої влади» зі змінами і доповненнями,
України «Про місцеве самоврядування в
від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування
Україні», відповідно до статті 21 Закону
структури та умов оплати праці працівниУкраїни «Про службу в органах місцевоків апарату органів виконавчої влади, орго самоврядування», постанови Кабінету
ганів прокуратури, судів та інших органів»
Міністрів України від 09.03.2006 № 268
зі змінами та доповненнями, селищна рада
«Про впорядкування структури та умов
ВИРІШИЛА:
оплати праці працівників органів виконав1. Затвердити схему посадових оклачої влади, органів прокуратури, судів та індів керівних працівників і спеціалістів викоших органів» зі змінами та доповненнями,
навчих органів Чернігівської селищної ради
постанови Кабінету Міністрів України від
Чернігівського району Запорізької облас24.10.1996 №1295 «Про умови оплати праті, а також розміри надбавок до посадових
ці працівників органів місцевого самовряокладів за ранги посадових осіб місцевого
дування та їх виконавчих органів», наказу
самоврядування та надбавку за вислугу роМіністерства праці України від 02.10.1996
ків залежно від стажу служби в органах міс№ 77 «Про умови оплати праці робітників,
цевого самоврядування (додатки 1, 2, 3).
зайнятих обслуговуванням органів викоДодаток 1 до рішення селищної ради від
навчої влади, місцевого самоврядування
22.06.2018 №33.
та їх виконавчих органів, органів прокураРозміри посадових окладів керівтури, судів та інших органів», затвердила
них працівників і спеціалістів виконавПоложення про преміювання працівчих органів Чернігівської селищної ради
ників апарату Чернігівської селищної
Чернігівського району Запорізької області.
ради та її виконавчого комітету і робітників, зайнятих їх обслуговуванням,
Місячний
№ Найменування посади посадовий встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги (рішення №35) та
оклад,
з/п
Положення про преміювання керівнигривень
ків виконавчих органів Чернігівської
1 Начальник відділу
6500
селищної ради Чернігівського райо2 Головний спеціаліст
4400
ну Запорізької області, встановлення
надбавок та надання матеріальної до3 Спеціаліст
3100
помоги (рішення №36).
Додаток 2 до рішення селищної ради від
Рішення №40 тридцятої сесії
22.06.2018 №33.
Чернігівської селищної ради Чернігівського
Розміри надбавок до посадових
району Запорізької області сьомого склиокладів за ранги керівним працівникання від 21 грудня 2018 року «Про прекам і спеціалістам виконавчих органів
міювання Манича В. О.»
Чернігівської селищної ради Чернігівського
Керуючись пунктом 5 частини першої
району Запорізької області.
статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постановою
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006
Ранг посадової
Розмір
№
№268 «Про упорядкування структури та
особи місцевого
надбавки,
з/п
умов оплати праці працівників апарату орсамоврядування
гривень
ганів виконавчої влади, органів прокура1
11
70
тури, судів та інших органів» зі змінами та
2
12
60
доповненнями, рішенням селищної ради
від 25.05.2017 №03 «Про умови оплати
3
13
55
праці Чернігівського селищного голови»
4
14
50
(зі змінами), селищна рада
5
15
45
В И Р І Ш И Л А:
Додаток 3 до рішення селищної ради від
1. Здійснювати преміювання селищно22.06.2018 №33.
го голови Манича В. О. з 01 січня 2019 року
Розміри надбавок за вислугу років
по 31 березня 2019 року за фактично відкерівним працівникам і спеціалістам
працьований час у розмірі 100 відсотків
виконавчих органів Чернігівської селищпосадового окладу щомісячно.
ної ради Чернігівського району Запорізької
2. Контроль за виконанням цього ріобласті.
шення покласти на постійні комісії з
Розмір надбавки питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиу відсотках
Стаж служби в
діяльності та регуляторної політики.
№ органах місцевого до посадового ційної
Рішення
№41
тридцятої
сеокладу
з/п самоврядування
сії Чернігівської селищної ради
з урахуванням
Чернігівського району Запорізької обнадбавки за ранг
ласті сьомого скликання від 21 грудня
1 понад 3 роки
10
2018 року «Про встановлення над2 понад 5 років
15
бавки за високі досягнення у праці
Маничу В. О.»
3 понад 10 років
20
Керуючись пунктом 5 частини пер4 понад 15 років
25
шої статті 26 Закону України «Про місце5 понад 20 років
30
ве самоврядування в Україні», п.п.1 п.2
6 понад 25 років
40
постанови Кабінету Міністрів України від
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09.03.2006 №268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, рішенням селищної ради від 25.05.2017 №03
«Про умови оплати праці Чернігівського
селищного голови» (зі змінами), селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Встановити селищному голові
Маничу В. О. на 2019 рік надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки
за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.
РІШЕННЯ №6 тридцять третьої (позачергової) сесії Чернігівської районної ради Запорізької області сьомого
скликання від 23.05.2018 року «Про
внесення змін до рішення районної ради
від 11.12.2015 року №5 «Про структуру, штатну чисельність та умови оплати
праці працівників виконавчого апарату
Чернігівської районної ради Запорізької
області» (зі змінами).
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 року №363 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 року №268 Чернігівська районна рада Запорізької області
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення районної
ради від 11.12.2015 року №5 «Про структуру, штатну чисельність та умови оплати праці працівників виконавчого апарату
Чернігівської районної ради Запорізької
області» (зі змінами), виклавши додаток
3 в новій редакції (додається).
2. Встановити посадові оклади голові
районної ради та заступнику голови районної ради, відповідно до змін, та виплачувати з 18.05.2018 року.
Голова ради
В. С. Годлевський
Додаток 3 до рішення районної ради
№6 від 23.05.2018 р.
СХЕМА посадових окладів керівних працівників, спеціалістів виконавчого апарату Чернігівської районної ради
Запорізької області

Найменування посади

Місячний
посадовий оклад,
гривень

Голова ради

11000

Заступник голови ради

9700

Керуючий справами

8300

Начальник відділу головний бухгалтер

6300

Головний спеціаліст

4100

Питання «Про оплату праці голови районної ради у 2019 році» та «Про оплату
праці заступника голови районної ради
у 2019 році» були попередньо внесені у порядок денний сорок першої сесії
Чернігівської районної ради Запорізької
області сьомого скликання та на розгляд
постійних комісій. На засіданні постійних
комісій ці питання були виключені з порядку денного сесії.
ПРИМІТКА
За даними аналітично-інформаційної довідки Запорізької ОДА щодо підсумків комплексної оцінки (рейтингу)
результатів соціально-економічного
розвитку міст і районів Запорізької
області за підсумками січня-червня 2018 року, Чернігівський район посідає 15 місце з 20 у комплексній оцінці
(рейтингу) результатів соціально-економічного розвитку міст і районів за
підсумками І півріччя 2018 року (розрахунки комплексної оцінки (рейтингу)
результатів соціально-економічного розвитку міст і районів області за підсумками січня-березня 2018 року здійснено за
28 показниками (для міст обласного значення – за 23 показниками), які сформовані за 7 напрямами діяльності (для міст
обласного значення – за 6 напрямами),
на базі методики, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.05.2015 №174).
Джерело: офіційний сайт
Запорізької облдержадміністрації
www.zoda.gov.ua
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РІЗДВЯНИЙ ПОДАРУНОК ГРОМАДІ

Микола ЄРЕМЕНКО

Цими святковими різдвяними днями
Чернігівська громада отримала чудовий подарунок. Майже за 4 млн грн для КП «Чернігівське
ВУЖКГ» придбано установку для ямкового ремонту доріг на базі автомобіля КрАЗ. Попри те,
що ще необхідно створити базу для роботи установки, віримо, що все в нас вийде.
Дякуємо платникам податків і всім причетним до цієї справи.
Шануймося, бо ми того варті!

ГРАФІК ОСВЯЧЕННЯ ВОДИ
НА ТЕРИТОРІЇ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ
смт Чернігівка
Храм Різдва
Пресвятої Богородиці.
Протоієрей Павло Штефура.
19 січня – початок Богослужіння
о 7:30. Освячення води: 10:00 – на
церковному подвір’ї, 11:00 – центральному ставку, 12:00 – Низянах,
13:00 – Могилянах, 13:40 – станції
Верхній Токмак.
Протоієрей Віктор Куковинець.
19 січня – с. Владівка, початок
Богослужіння о 6:00.
Освячення води:
с. Владівка – 8:00,
с. Мокрий Став – 8:20,
с. Довге – 8:40,
с. Богданівка – 9:10,
с. Замістя – 9:30,
с. Бойове – 9:50,
с. Зелений Яр – 10:20,
с. Широкий Яр – 10:40,
с. Хмельницьке – 11:10,
с. Ланкове – 11:25.
Протоієрей Геннадій Момот.

19 січня – с. Квіткове, початок
Богослужіння – 8:00.
Освячення води:
с. Квіткове – 10:30,
с. Просторе – 11:30,
с. Тарасівка (зупинка) – 12:00,
с. Панфілівка – 12:30,
с. Олександрівка – 13:00,
с. Калинівка (Дім інвалідів) – 13:30.
Свято-Михайлівський
жіночий монастир.
Ієромонах Амвросій (Машталер).
19 січня – с. Верхній Токмак, початок Богослужіння – 3:00.
Освячення води – 5:00.

Дата проведення

Тематика лінії

Січень

3, 10, 17, 24, 31

Телефонна лінія
«Державна служба»

Лютий

7, 14, 21, 28

Телефонна лінія
«Державна служба»

Березень

7, 14, 21, 28

Телефонна лінія
«Державна служба»

Квітень

4, 11, 18, 25

Телефонна лінія
«Державна служба»

Травень

2, 16, 23, 30

Телефонна лінія
«Державна служба»

Червень

6,13, 20, 27

Телефонна лінія
«Державна служба»

ГРАФІК
виїзних особистих прийомів громадян
керівництвом управління соціального захисту населення
Чернігівської районної державної адміністрації
Запорізької області на 2019 рік

№
з/п

1

Прізвище
та ініціали,
посада

Борода О. А. –
начальник управління.

2

Тебе не стало,
Тебе забрав до себе Бог.
У цьому світі був так мало
І не пізнав ще всіх тривог...
Ти не відчув ще щастя всього,
Не виплакав всіх сліз своїх,
Не доказав ти рідним того,
Що було у думках твоїх... Затих.
Тебе не стало,
Та в серці житимеш завжди.
У цьому світі був так мало,
Та залишив навік сліди.
Нехай свята земля наша береже
твій вічний спокій. Царство тобі
Небесне.
Рідні

Адміністрація ТОВ «Агрофірма «Солекс» висловлює щирі
співчуття працівнику Зубарю
Максиму Валентиновичу з приводу смерті матері —
ЗУБАРЬ Ганни Іванівни.

Назва
старостинського
округу

24.01.2019
з 10:00 до 12:00

Богданівський

21.02.2019
з 10:00 до 12:00

КУПЛЮ АВТО

Новоказанкуватський

(будь-яка цінова категорія, після ДТП…)

Новополтавський

т. 098 615 30 00.

20.06.2019
з 10:00 до 12:00
18.07.2019
з 10:00 до 12:00
24.10.2019
з 10:00 до 12:00
14.11.2019
з 10:00 до 12:00
17.01.2019
з 10:00 до 12:00

21.03.2019
Запорожська Л. В. – з 10:00 до 12:00
заступник
18.04.2019
начальника управління.
з 10:00 до 12:00

Владівський
Новомихайлівський
Верхньотокмацький
Широкоярський
Стульнівський
Ільїнський
Просторівський

16.05.2019
з 10:00 до 12:00

Обіточненський

19.12.2019
з 10:00 до 12:00

Чернігівська
селищна рада

ГРАФІК
особистого прийому громадян
керівництвом управління соціального захисту населення
Чернігівської районної державної адміністрації
Запорізької області на 2019 рік

№ Прізвище, ім’я та по батькові, посада
з/п

Дні та години
прийому

1

Борода Олександр Анатолійович,
начальник управління.

Середа
з 8:00 до 12:00

2

Запорожська Лариса Василівна,
заступник начальника управління.

Вівторок
з 8:00 до 14:00

3

Карвацька Маргарита Василівна,
начальник відділу прийому громадян.

з 8:00 до 12:00
з 13:00 до 14:00

4

Олексієнко Антоніна Віталіївна,
начальник відділу праці та сім’ї.

з 8:00 до 12:00
з13:00 до 14:00

5

Веремій Євген Петрович,
начальник відділу персоніфікованого
обліку пільгових категорій населення.

з 8:00 до 12:00
з13:00 до 14:00

6

Нестеренко Оксана Миколаївна,
начальник відділу прийняття рішень.

з 8:00 до 12:00
з13:00 до 14:00

7

Федотов Олексій Олександрович,
начальник відділу виплати та
автоматизованої обробки інформації.

з 8:00 до 12:00
з13:00 до 14:00

20 лет светлой памяти любимым
родителям, дедушке и бабушке
ФИСИВНЫМ
Анатолию
Васильевичу
26.11.1949 —
15.01.1999

и
Людмиле
Степановне
12.01.1952 —
15.01.1999
(с. Новополтавка)

Дата та години
прийому

14.02.2019.
з 10:00 до 12:00

Протоієрей Петро Кучер.

Ієромонах Миколай (Батрак).

Місяць

(061)224 62 77 – начальник Управління С. І. Бамбизова
(061)239 07 58 – головний спеціаліст Управління О. М. Семенових
(061)239 07 97 – головний спеціаліст Управління Л. Ю. Касюн
(061)239 07 02 – головний спеціаліст -юрисконсульт Управління
О. М. Медведєва

19 січня – с. Новополтавка, початок Богослужіння о 7:00
Освячення води:
с. Новополтавка – 8:30,
с. Новоказанкувате – 9:30,
с. Стульневе – 10:00,
с. станція Стульневе – 10:20.
18 січня – с. Обіточне, початок Богослужіння – 7:00, освячення
води – 12:00.
19 січня – с. Салтичія, початок Богослужіння – 6:00, освячення
води – 12:00.

16 січня 2019 року минає рік,
як перестало битися серце
НЕЧАЯ
Юрія Олександровича
(с. Верхній Токмак)
21.10.1966 — 16.01.2018

ПЛАН-ГРАФІК
проведення Міжрегіональним управлінням НАДС
у Дніпропетровській та Запорізькій областях
тематичної прямої телефонної лінії у І півріччі 2019 року

З БОГОЯВЛЕННЯМ
ГОСПОДНІМ!

Протоієрей Павло ШТЕФУРА,
Благочинний Чернігівського
Церковного округу,
Українська Православна Церква,
Бердянська єпархія

%%"

в будь-якому стані

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.
Когда, казалось, молодость — рассвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога.
Бесследно спрячет время белый снег
Прошедших лет и дней, давно минувших…
Короткой жизни завершен пробег,
Господь, как видно, забирает лучших.
Кто помнит родителей, помяните.
Земля вам пухом и вечный покой,
дорогие.
С вечной скорбью и любовью —
сын Сергей, невестка Вера,
внук Александр
11 років світлої пам'яті дорогого
батька, дідуся і прадідуся
ТЕСЛЕНКА
Олексія Ілліча
30.03.1921 — 27.01.2008
та 8 років розлуки з дорогою матусею, бабусею і прабабусею
ТЕСЛЕНКО
Ганною Савівною
(с. Новоказанкувате)
13.06.1928 — 14.01.2011

Закупаем КРС

(дорого, в любое время суток).

т. 099 295 77 17,
096 396 89 92.
Вячеслав

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

КРС.

звоните в любое время

т. 066 703 69 22,
067 111 81 03.

БДЖОЛОПАКЕТИ «Карпатка» (м. Мукачево).
т. 066 202 60 78, 097 730 97 18.
***
терміново АВТОМОБІЛЬ «Нива»
(2002 р. в.). Ціна договірна.
т. 099 184 78 77, 099 955 46 53.
***
ПЕЛЕТИ, БРИКЕТИ.
т. 066 350 50 05, 098 900 05 48.
***
БИЧКА (5 місяців).
Ціна договірна.
т. 095 700 61 53.

" 
Зніму КВАРТИРУ в смт Чернігівка.
т. 066 822 06 64.
***
МАЙСТЕР
відремонтує кран, змішувач,
умивальник,унітаз, розетку,
вимикач, замок, двері, вікно та ін.
Спилюю дерева.
т. 066 156 69 38.
***
Чистимо, поглиблюємо КОЛОДЯЗІ.
т. 099 311 79 25.

Пішли у Вічність ті, хто були для
нас дорогими, рідними. Нам не вистачає їхньої ласки, доброти, турботи, любові. Незабутніми й завжди
живими ви залишитеся в наших
серцях. Спіть спокійно, наші рідненькі. Нехай земля буде вам лебединим пухом, а душа перебуває у
вічному спокої.
Закотилось у вічність життя,
Ніби сонце сховалось за обрій.
З того світу нема вороття,
Розуміємо ми це сьогодні.
Ми ніколи вас не побачимо,
В нашім серці — холодна зима,
Ми сумуємо за вами і плачемо,
Бо на світі вас більше нема.
Пам'ятаємо, любимо, сумуємо.
Діти, онуки, правнуки
5 років світлої пам'яті.
КОВАЛЬОВА
Антоніна Іванівна
(с. Новоказанкувате)
26.02.1929 — 13.01.2014
Той день, коли твій
погляд згас,
І серце перестало
битись,
Став найстрашнішим днем для нас,
І ми не можем з
цим змиритись.
Пройдуть роки,
спливуть тумани,
Над світом знов
зійде зоря,
Та не зітруться всі ті рани,
Що принесла нам смерть твоя.

Рідні

15.01.2019

4

НАТХНЕННА У ПРАЦІ, УВІЧНЕНА В ПІСНІ — КВІТУЙ, ЗАПОРІЗЬКА ЗЕМЛЕ!
Любов НАГАРНЮК
Фото Олександра ГУЛОГО
10 січня виповнилося 80 років із дня утворення Запорізької
області. Саме цього дня шляхом
поділу Дніпропетровської області наш регіон став окремою адміністративно-територіальною
одиницею.

Запорізький край – неповторний
куточок України, серце і душа степового краю. Мальовничі ландшафти, помірний клімат, багато земних
скарбів, мудрість доброзичливих і
працьовитих людей, віками сформований самобутній слов’янський
менталітет – все це теплом і щирістю захоплює у добровільний полон
усіх тих, хто народився та виріс, або
хоч раз побував у цих благодатних
місцях, які відомі багатою та самобутньою історією.
Запорізька область сьогодні – це не тільки історична перлина України, колиска першої у світі
демократичної республіки, заснованої запорізькими козаками, але

й один із головних центрів розвитку економічного, технологічного й інтелектуального потенціалу
України. Ми маємо чимало досягнень у різних галузях, не боїмося
труднощів і викликів. Адже, в першу
чергу, Запорізький край – це працьовиті, мужні й добрі люди.
Цього дня в районному центрі культури та дозвілля проведено районні урочистості і святковий
концерт «Гордитись рідним краєм,
пишатися людьми ми будемо щоднини». З теплими словами привітань до жителів району звернулися
голова Чернігівської об'єднаної
територіальної громади Віталій
Манич, перший заступник голови

районної державної адміністрації
Василь Попюк і заступник голови
районної ради Владислав Лебедь.
Вони подякували за самовіддану
працю задля розвитку району, побажали всім миру, достатку, злагоди і процвітання. За сумлінне
виконання громадського і військового обов’язку, активну участь у
навчальних зборах у військовій частині А 7282 нагороджено кращих
військовослужбовців Чернігівського
району. Також керівники відзначили
нагородами людей, які своєю багаторічною працею зробили значний
внесок у різні галузі району.
Вітали жителів і гостей зі сцени місцеві творчі колективи.

Особливим подарунком присутнім став виступ молодих душею
учасниць «народного» вокального
ансамблю «Струмочок» районного центру культури та дозвілля. До
речі, для керівника колективу Івана
Ващенка цей день став удвічі святковим, бо він відзначав свій День
народження. Радували своїми виступами вихованці Чернігівської дитячої музичної школи Назар Галич
(керівник Іван Кікоть), тріо бандуристок та квінтет бандуристів
«Зеленая ліщинонька» (керівник
Олена Юркіна). Щирими оплесками дякували глядачі за виступ солістам Владиславі Шевченко, Юрію
Пенському, Віктору Щербаню, ведучим свята Тетяні Щербань та Оксані
Галич.
Нехай усіх об’єднує спільна
мета – робити все можливе, щоб
і надалі у віках жила мальовнича
Запорізька область. А для її досягнення бажаємо кожному міцного
здоров’я, родинного добробуту,
достатку, мирного неба над головою, щедрої долі, сили й наснаги в
усіх справах, взаєморозуміння між
старшим і молодшим поколінням,
непохитної віри в щасливе майбутнє рідної землі.

«НОВОРІЧНЕ ДИВО»
ЧАРІВНИЙ СВІТ
В ОБІТОЧНЕНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ
НОВОРІЧНОЇ ФЕЄРІЇ
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

Любов НАГАРНЮК

Феєрія новоріччя для кожного з нас — один із найяскравіших, найтепліших спогадів дитинства. Осяяні чарівним світлом незабутніх дитячих
вражень, вони й сьогодні підносять нас над плином повсякденності, повертаючи в чудовий світ, де панують незрівнянні аромати ялинки й мандаринів, таємничо шарудять обгортки від цукерок, і щось солодко щемить
у грудях від очікування сюрпризів. Новий рік – час подарунків і загальних веселощів, коли довкола панує добра магія і казка. Як діти, так і дорослі очікують на свято і зустрічають його з надзвичайним захопленням.

У переддень Нового 2019 року в
усіх установах культури району відбулися новорічні різножанрові заходи, а це і дитячі новорічні ранки,
і святкові вогники, і конкурсно-розважальні, театралізовані й концертні програми.
У святкову атмосферу занурився і Чернігівський селищний палац
культури. У фойє працівники закладу облаштували новорічну фотозону з ялинкою, затишним каміном,
старовинним кріслом-гойдалкою зі
строкатим пледом, унікальним дизайном і декором, бо кращий спосіб запам’ятати Новий рік і залишити
пам’ять про свято казки й чарівності – це фотосесія. 31 грудня всі відвідувачі будинку культури мали змогу
здійснити незабутню подорож у новорічну казку й подарувати собі і
близьким гарні емоції та неймовірні фото.
Перейнявшись створеною новорічною атмосферою, гості з нетерпінням чекали на головних
традиційних героїв, без яких Новий
рік не може розпочатися. І ось ведучі вечора відкрили святкове дійство
щирими привітаннями, щедрими
побажаннями та гарними піснями.
Потім глядачі поринули у новорічну
виставу на кшталт Шекспірівської
трагедії «Ромео і Джульєтта», але
•

вже в сучасному виконанні та з урахуванням того, що 2019 рік за східним календарем – рік Свині. Отож
учасники художньої самодіяльності
поставили Хрюк — оперу «Хрюмео
і Хрюльєтта», де пристрасті між
Монтеккі і Капулетті відбуваються
між сім’ями свійських свиней і диких кабанів. Щоправда, на відміну від
оригіналу, до трагедії в мюзиклі справа не доходить, а все закінчується хепі-ендом. Хрюмео і Хрюльєтта своїм
коханням помирили батьків, і свинячі сім’ї щасливо зустріли Новий рік.
Вистава була насичена добрим гумором, музичним супроводом, танцями й піснями. Учасники подарували
глядачам багато позитивних емоцій і
море сміху, а кожен охочий отримав
келих шампанського.
У ході святкової програми проводили різноманітні конкурси й танці, а
улюблені артисти, у свою чергу, дарували присутнім гарні пісні і створювали незабутній святковий настрій.
Місцеві аматори сцени вірять: як
Новий рік зустрінеш, так його і проведеш, тож запрошують усіх на заходи до Чернігівського селищного
палацу культури, які ще відбудуться. Глядачі щиро дякували організаторам за чудове новорічне свято й
бажали, щоб новий рік став для будинку культури успішним і щасливим.

Тетяна ЧОРНЕЙ,
с. Обіточне, депутат Чернігівської селищної ради

Працівники та учасники художньої самодіяльності
Обіточненського сільського будинку культури 29 грудня вітали мешканців Обіточненського
старостинського округу з
Новим 2019 роком виставою
«Новорічне диво», сценарій якого підготувала директор закладу Тетяна Драган.
Сюжет дійства видався захопливим, вистава – сучасною, а її головні
герої – суперсучасні українські Дід
та Баба. І чого в них тільки не було!
І плита «Індезіт», і телевізор «Соні»,
і холодильник «Арістон», і пральна
машина «Бош». Дід усе в Інтернеті
та боулінг-клубі зависав, а Баба
шейпінгом займалася. Одна біда: не
було їм кому допомагати господарювати. От і вирішили вони зліпити
зі снігу собі помічницю. Так-сяк зліпили та ще й не одну. Першими вийшли Бабки-Йожки з Чортеням, але
вони нічогісінько не вміли, лише співали та танцювали. Справжньою помічницею стала Снігуронька, однак
і в неї була одна вада: це була ходяча реклама. Дід ненароком умонтував їй рекламний блок.
Різні пригоди чекали на
Снігуроньку. Запросили її спочатку на конкурс краси, у якому вона
стала переможницею і презентувала її «просто Марія», а заморський
Принц влаштував їй кругосвітню подорож, але, не витримавши рекламних висловлювань Снігуроньки,
віддав її Бандитам. Дід звернувся за

допомогою до богатиря Івана, який
погодився повернути Снігуроньку
додому. Поїхав він на сучасній «євроблясі», а Бандити так йому зраділи, що ще й мішок грошей дали, аби
він звільнив їх від Снігуроньки. Іван
поставився до викупу розважливо,
вирішив віддати кошти на благодійність: на ремонт Будинку культури і
спонсорську допомогу школі.
Допоміг вилікувати Снігуроньку
від реклами Дід Мороз, що й стало
справжнісіньким чарівним дивом.
Але для того, щоб Снігуронька, задурманена комп’ютером і рекламою, перетворилася на справжню
мрію – розумну, гарну, добру, якою
була колись, потрібно було змінитися всім і пригадати, якими були
раніше. Баба не лише шейпінгом
захоплювалася, а й смачні пироги пекла, а Дід не в боулінг ганяв,
а землю орав та з «Мишком клишоногим» боровся. Та й Іван не на
«євроблясі» роз’їжджав, а СивкуБурку приборкував. Не треба забувати своїх казок, тоді й чудеса не
потрібні будуть!
Закінчилася вистава піснею
«Новорічна» у виконанні всіх її
учасників. Дійство супроводжувалося новорічними піснями, музичними вставками і звуковими
ефектами у виконанні художнього керівника Обіточненського СБК
Олексія Петрова та Анни Линник,
танцями дитячого хореографічного колективу. Ведучими свята були
Альона Марченко та казкова фея

Вероніка Бухер. Про оформлення
зали, новорічну ялинку та її оздоблення подбали учасники любительського об’єднання «Господиня»
й Олександр Біляк, Володимир
Кіріченко, Сергій Коновалов,
Дмитро Калімбет.
На цьому новорічний вечір не
закінчився. Глядачі мали змогу виграти призи в «Новорічній лотереї»,
яка цього року була безпрограшною завдяки спонсорській допомозі приватного підприємця
Миколи Нечипоренка. Учасники
вистави: Олександр Біляк (Дід та
Дід Мороз), Юлія Линник (Баба),
Анна Линник (Снігуронька) та
Олег (Чортеня), Настя та Ірина
Могилко (просто Марія та
Бандито, Бабки Йожки), Валерія
Коломоєць (Іван, Бабка Йожка) та
працівники Обіточненського СБК:
Тетяна Драган, Олексій Петров,
Володимир Кіріченко — отримали від Блоку «Петра Порошенка» і
приватних підприємців Олександра
Бідаша та Віри Добряк новорічні подарунки, які випала честь вручити
мені, автору статті.
Бажаю
всім
мешканцям
Обіточненського старостинського округу, жителям сіл Обіточне та
Салтичія :
З Новим Роком, добрі люди!
Хай легка в вас доля буде!
Щоб у хаті – повна чаша,
Щоб цвіла родина ваша,
Щоб здоров'я – через край,
І на столі був коровай!

Кожний передплатник, який оформив передплату на газету «Нива», застрахований Страховою компанією «Оранта-Січ» від нещасного випадку. Телефон для довідок: 9 26 20.
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