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ГАЗЕТА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СТАРТУВАВ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Ірина ЯКОВЕНКО-ЄРЕМЕНКО

Відчуття, які виникають першого вересня, неможливо порівняти ні з
якими іншими відчуттями з дитинства. День знань завжди вирізняється
яскравістю вражень і нових переживань, нових надій і несподіваних зустрічей. Перший дзвінок і початок нового навчального року – це свято викладачів та вчителів, студентів та учнів, батьків, наших друзів і якоюсь мірою
навіть свято, яке якимось неймовірним дивом об’єднує всі покоління.

Урочисто, із квітами та посмішками, зустріли новий навчальний
рік 1 вересня в усіх освітніх закладах Чернігівського району. Цього дня
школи знову наповнилися метушнею,
дитячим сміхом і справжнім життям.
Багато вишиванок, букетів перших
осінніх квітів. Усі причепурені, трохи
схвильовані, для учнів прозвучало багато гарних побажань і напутніх слів.
Яскравих фарб додали в загальну картину першокласники. Саме вони за
традицією і стали головними героями свята. Хвилювалися мами й татусі, бабусі й дідусі, численні глядачі,
які прийшли і приїхали в кожну школу
подивитися на це очікуване дійство.
Нинішнього року в районі в
13 освітніх закладах, які діють, та 2 філіях опорного закладу за парти сіло
1557 учнів, із них169 – першокласники, першопрохідці «Нової української
школи». 94 учні вирішили продовжити навчання в 10 класі. Для 101 одинадцятикласника в дев'ятьох школах
громади перший дзвінок пролунав
востаннє. Без першачків цього навчального року залишилися два навчальних заклади: Новомихайлівський
НВК та філія Чернігівська ЗОШ І-ІІ ст.
опорного закладу Чернігівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів. Для забезпечення якіс-

ної освіти в районі працюватимуть
близько 230 вчителів.
Напередодні свята ми зустрілися
з начальником відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної
ради Ларисою Куц, яка зазначила,
що, аби наші діти здобували знання
в комфортних умовах, протягом усього літа в навчальних закладах району проходили ремонтні та підготовчі
роботи. Особливо відзначила вона
креативний підхід та проявлену творчість колективів та батьківської громадськості Новомихайлівського НВК
та Обіточненської ЗОШ у оформленні та створенні цікавого інтер'єру для
учнів початкової ланки.
Під
час
нашої
розмови
Лариса Анатоліївна повідомила, що цього року субвенція для
освіти в районі склала: із державного бюджету – 2 213 288 грн, із
обласного – 2 591 840 грн, із місцевого – 3 804 557 грн. Нині відбулися і
тривають тендерні процедури щодо
використання цих коштів. Постачання
за частиною з них уже відбувається.
«З низки об'єктивних причин освоєння коштів відбувається не так швидко,
як хотілося б, – говорить начальник
відділу. – Однак радує значне поповнення матеріально-технічної бази

освітніх закладів, що дасть можливість школам району йти в ногу з вимогами часу та сучасної освіти».
Із виділених коштів 1,470 млн грн
пішло на закупівлю лінгафонного
кабінету для вивчення англійської
мови, оснащеного всіма необхідними методичними та навчальними
матеріалами, який буде встановлено в опорному навчально-виховному закладі Чернігівська ЗОШ ім. Героя
Радянського Союзу А. М. Темника та
7 робочих місць для шкіл району за
програмою фінансування НУШ («Нова
українська школа»). Чернігівська
ЗОШ І-ІІІ ст. частково отримала
2 робочих місця на загальну суму
203 952 грн. Для опорного закладу
здійснили закупівлю й чекають на постачання 5 сучасних кабінетів для вивчення природничо-математичних
предметів загальноосвітніх навчальних закладів із засобами навчання та
обладнанням навчального і загального призначення для вчителів та
учнів на суму 1 552 458 грн. Сьогодні
у відділі освіти триває робота з пошуку постачальника навчально-дидактичних матеріалів на 327 984 грн,
які надані освіті з обласного та місцевого бюджетів. На шкільні меблі
для першокласників передбачено
172 тис. грн. Відбувся тендер на використання 233 тис. грн для придбання
офісного устаткування, і вже отримали 6 ноутбуків, проектор, дошку.
Наразі чекають на постачання МФУ
(принтер-сканер).

У рамках гуманітарної допомоги для
всіх першокласників району отримали
ігрові набори Six Bricks ( «Шість цеглинок»), які допоможуть упроваджувати
ігрові та діяльнісні методи навчання в
освітній процес відповідно до вимог
Держстандарту за реформою «Нова
українська школа» та матимуть позитивний вплив на розвиток мовлення,
мислення, уміння працювати в команді
та комунікувати один із одним у дітей.
Окремо Лариса Анатоліївна зупинилася на використанні коштів
Державного фонду регіонального
розвитку (ДФРР). Цим фондом разом із співфінансуванням надано
2 213 288 грн для виконання будівельних робіт: будівництва спортивного
майданчика зі штучним покриттям на
території опорного закладу. На сьогодні відбувся тендер та отримується
дозвільна документація для виконання
цих робіт. Крім того, 1,478 млн грн передбачено для капітального ремонту із
запровадженням енергозберігаю-чих
технологій першого поверху опорного закладу. Наразі готується дозвільна документація.
Значна увага приділяється сьогодні в державі дітям із особливими потребами. У районі створено КУ
«Інклюзивно-ресурсний центр», на
оснащення якого виділено 125 тис. грн,
і які освоєні повністю. Для облаштування центру придбано комп'ютерну техніку, дидактичні матеріали для роботи
з дітьми, корпусні та м'які меблі для
зручності дітей і батьків. Працівники

центру нарешті мають у своєму розпорядженні логопедичне дзеркало
(9 тис. грн), яке допоможе спеціалістам-логопедам ефективніше працювати з дітьми, що мають порушення
у вимові. Однак на сьогодні головною
невирішеною проблемою є приміщення, у якому буде працювати інклюзивно-ресурсний центр. Начальник
відділу освіти впевнена, що це питання розв'яжеться найближчим часом, і
дітки зможуть отримувати кваліфіковану допомогу в комфортних умовах.
Під час нашої розмови Лариса Куц
висловила слова щирої подяки Лідії
Кірідон, голові районної організації
Товариства Червоного Хреста, яка
30 серпня на нараді директорів провела навчання керівників шкіл, завідувачів ДНЗ та працівників методичного
кабінету відділу освіти щодо надання
першої медичної допомоги дітям і дорослим. До речі, такі заняття будуть
проведені в усіх школах району.
Наостанок Лариса Анатоліївна привітала трудові колективи освітніх закладів, учнів, батьків зі святом, із початком
нового навчального року.
Творчий колектив газети «Нива»
приєднується до привітань. Попереду
багато буднів, багато копіткої щоденної роботи як у дітей, так і у вчителів та
батьків. Тож нехай цей непростий рік,
рік реформ в освіті, рік, коли ще йде
війна на Сході держави, принесе всім
нам мир, злагоду, розуміння та багато приємних моментів, успіхів та творчих здобутків.
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ШКОЛИ РАЙОНУ ОТРИМАЛИ СУЧАСНІ ПОДАРУНКИ
ВІД НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
Ірина ЯКОВЕНКО-ЄРЕМЕНКО
Фото Олександра ГУЛОГО
Щорічно народний депутат
України Олександр Пономарьов
проводить доброчинні акції з
нагоди Дня знань. Протягом декількох останніх років завдяки
йому шкільні бібліотеки поповнювалися наборами дитячої
літератури. Цього року вирішено було спрямувати допомогу
на покращення матеріальнотехнічного забезпечення шкіл,
і вони отримали фліпчарти.
Фліпчарти – практичні маркерні магнітні дошки – отримали всі загальноосвітні школи
Чернігівського району 1 вересня в
подарунок від народного депутата
України Олександра Пономарьова.
Фліпчарт є необхідним і багатофункціональним елементом
сучасного освітнього процесу. На
сьогодні це найпростіший, зручний та найбільш популярний спосіб представлення інформації на
уроках, презентаціях та інших заходах. Особливо незамінними ці
дошки стануть для учнів молодших
класів: за допомогою фліпчарта
дуже зручно гратися з дітьми, учити абетку або просто малювати.
Учні старшої школи зможуть здобувати навички виступати перед
аудиторією, використовуючи магнітно-маркерну дошку як основ-

На фото: помічник народного депутата України Олександра Пономарьова Людмила Сичікова
вручає фліпчарт учням Новополтавської ЗОШ І-ІІІ ст.
ний або допоміжний, наприклад,
інтерактивній дошці чи проекційному екрану, елемент.
За дорученням нардепа активісти відвідали і привітали з Днем знань педагогів та
учнів Чернігівської громади. У

РЕЙТИНГ ШКІЛ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено
рейтинг загальноосвітніх шкіл
Запорізької області. Рейтинг
складено з використанням офіційного звіту за результатами
ЗНО 2018 року, оприлюдненого
Українським центром оцінювання якості освіти. У якості вихідних
даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати
зовнішнього незалежного оці-

нювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за
рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього
значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх
предметів ЗНО, та з урахуванням
загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Усього в списку 340 загальноосвітніх шкіл Запорізької області.

Місце

ТОР

Рейт.
бал

Бал
ЗНО

Учнів/
тестів

Склав
(%)

66

2916

114.9

134.3

10/38

97

88

3684

110.4

129.0

12/40

90

130

5228

102.5

118.4

28/104

85

141

5681

99.9

117.2

5/18

89

147

5857

98.9

115.6

10/40

90

178

6701

94.2

110.3

8/27

81

190

6967

92.7

108.9

2/7

86

192

7083

92

107.9

5/18

78

237

8238

83.5

97.8

8/25

84

Ільїнський НВК
Чернігівської селищної
ради Чернігівського
р-ну Запорізької обл.

273

9020

75.6

88.8

4/12

75

КЗ "Чернігівська
ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст."
Запорізької обласної ради

288

9449

70.1

82.1

9/28

68

Назва навчального закладу
Новополтавська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чернігівської селищної
ради Чернігівського
р-ну Запорізької обл.
Опорний навчальновиховний заклад
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст.
імені Героя Радянського
Союзу А.М.Темника
Чернігівської селищної
ради Чернігівського
р-ну Запорізької обл.
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чернігівської селищної
ради Чернігівського
р-ну Запорізької обл.
Владівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чернігівської селищної
ради Чернігівського
р-ну Запорізької обл.
Просторівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чернігівської селищної
ради Чернігівського
р-ну Запорізької обл.
Богданівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чернігівської селищної
ради Чернігівського
р-ну Запорізької обл.
Новомихайлівський НВК
Чернігівської селищної
ради Чернігіського р-ну
Запорізької обл.
Верхньотокмацька ЗОШ І-ІІІ ст.
Чернігівської селищної
ради Чернігівського
р-ну Запорізької обл.
Новоказанкуватський НВК
Чернігівської селищної
ради Чернігівського
р-ну Запорізької обл.

Новополтавській ЗОШ, яка другий
рік поспіль очолює рейтинг шкіл
Чернігівського району за результатами ЗНО, подарунок від депутата
учням вручила помічник народного
депутата України в Чернігівському
районі Людмила Сичікова. Вітаючи

присутніх на святі з нагоди Дня
знань від імені народного депутата із початком нового навчального
року, Людмила Іванівна побажала
школярам успіхів у навчанні.
Взагалі, варто відзначити, що
діти – об’єкт особливої турбо-

ти з боку нардепа Олександра
Пономарьова.
Олександр
Сергійович не обмежується щорічними подарунками малечі солодощів та іграшок до свят.
Він опікується їхнім розвитком,
культурним та спортивним вихованням. Так, за фінансової підтримки народного депутата діти
Чернігівського району стали учасниками масштабного співочого
конкурсу «Кращий голос Азову.
Діти» («Кращий голос Чернігівки.
Діти»). Профінансував також
Олександр Сергійович екскурсію кращих школярів округу до
Верховної Ради України. За фінансової підтримки депутата школярі
нашого району мали можливість
брати участь у різноманітних
зльотах, конкурсах, фестивалях,
змаганнях. Неодноразово він допомагав організувати підвіз випускників до пунктів здачі ЗНО. Уже
не один рік допомагає Олександр
Сергійович Чернігівській дитячій
музичній школі у вирішенні питань
придбання музичних інструментів,
поїздок вихованців школи на музичні конкурси.
Тож сподіваємося, що й цьогорічні подарунки знайдуть застосування на уроках та в позаурочний
час і допоможуть дітям розвивати вміння та навички й оволодівати знаннями.

ПЕРЕВІРКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОКАЗАЛА,
ЩО ВСІ ВОНИ ГОТОВІ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
20-21 серпня спеціальна комісія, що складалася з представників відділу освіти,
Держпродспоживслужби, селищної ради, райради та адміністрації, Чернігівського ДПРП та санітарно-лабораторного відділу, здійснила об’їзд
шкіл і дитячих садочків району, щоб перевірити стан їхньої підготовки до нового навчального року.
Перевірка показала, що наразі всі заклади освіти
нашої громади готові прийняти своїх учнів, незважаючи на деякі недоліки. Директори шкіл і ДНЗ, учителі доклали максимум зусиль для приведення освітніх
закладів до належного стану. Особливо відзначили
Обіточненську ЗОШ та Новомихайлівський НВК. Там
педагогічні колективи спільно з батьками створили
привабливий, яскравий інтер’єр із чудовими малюнками на стінах закладів.
Громада, по можливості, допомагала придбати закладам освіти все необхідне. Чернігівською селищною радою було витрачено на це близько 500 тис. грн.
Для Просторівського КДНЗ (комунальний дошкільний навчальний заклад) були придбані каструлі на суму 486 грн та частково замінена підлога
(8,5 тис. грн). Для Новополтавського КДНЗ: сантехніка (4795 грн), водонагрівач (3160 грн), металеві
двері (4800 грн), будівельні матеріали (6057 грн).
Новополтавській ЗОШ придбали сантехніку для харчоблоку на суму близько двох тисяч гривень.
Обіточненський КДНЗ – будматеріали для поточного ремонту (близько 3 тис. грн), а для Обіточненської
ЗОШ: лічильник тризонний (3900 грн), водонагрівач
(2190 грн), килимове покриття (3000 грн).
Для ДНЗ району закуплені медикаменти на суму
п’ять тисяч гривень. Усі ДНЗ та НВК забезпечені мийними засобами.
У Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ст. на 70% оновили спецодяг для технічного й медперсоналу, працівників кухні.
Владівський КДНЗ: будматеріали для поточного
ремонту (600 грн), водонагрівач (3200 грн), фарба
(534 грн), а для Владівської ЗОШ закуплені будматеріали на суму 4500 грн та електронасос (4500 грн).
Верхньотокмацький КДНЗ – лист алюмінієвий харчовий для кухонних столів (близько 3000 грн), фарба
(1000 грн). Для ЗОШ с. Верхній Токмак було придбано: водонагрівач (3100 грн), двері металеві (5100 грн),
змішувачі для води (1800 грн).
Стульневський НВК – замінено 85 метрів каналізаційних труб (13385 грн) та кухонне приладдя
(4589 грн).
Новоказанкуватський НВК: посуд (6420 грн), «провід» та автомати для опалення спортзалу (2593 грн).
Нещодавно виділені кошти на закупівлю постільної
білизни.

НВК Широкого Яру отримав постільну білизну на
суму 7000 грн (15 наборів із покривальцями).
Новомихайлівський НВЗ: шпалери (1591 грн), килимове покриття (3320 грн), водонагрівач (3692 грн),
книжкова шафа (близько 2000 грн).
Для Хмельницького НВК придбано будівельні матеріали на суму близько 500 грн і водонагрівач у дошкільну групу (1000 грн).
Богданівська ЗОШ: будівельні матеріали для додаткового спортзалу (38448 грн – цільові кошти громади), лічильник тризонний (3900 грн), вікна та двері
(103011 грн), тротуарна плитка (близько 200 тис. грн –
цільові кошти громади, усі проведені роботи були
оплачені за рахунок спонсорської допомоги фермерських господарств «999» і «Колос», керівники Денис
Курленков та Юрій Грицан).
Для опорної ЗОШ ім. Темника купили сантехнічні матеріали (4563 грн) та два бойлери (10650 грн).
КДНЗ «Посмішка»: будівельні матеріали (1452 грн)
та стільці (8502 грн, столи було придбано за рахунок
батьків), а КДНЗ «Сонечко» – будівельні матеріали для
тіньового навісу на суму 15446 грн (усі роботи проведено батьками), – розповідає очільниця відділу освіти Чернігівської селищної ради.
З приводу водопостачання в Ільїнському НВК: цим
уже займається новий директор. Відносно палива
для Богданівської ЗОШ на 2019 р. – проводиться тендер. Богданівський шкільний автобус знаходиться на
капремонті, але підвіз учнів буде здійснюватися іншим автобусом.
Залишається відкритим питання про ремонт огорожі опорного закладу, бо ще не виділено кошти.
Якщо говорити про готовність перших класів до навчального процесу, то ремонти були зроблені частково за батьківські, а частково – за спонсорські кошти.
Деякі класи повністю підготовлені за кошти батьків.
Та головне, що педагогічні колективи готові до виконання своїх обов’язків і є все необхідне для початку
нового навчального процесу.
Підручники для 5 і 10 класів уже скоро надійдуть до
шкіл, поки що не відомо, коли з’являться підручники
для першокласників.
Уже частково надійшла комп’ютерна техніка, протягом вересня надійдуть меблі та інше обладнання.
Нині за досить короткий термін зроблено чимало.
Так, далеко не все. Але все це при тому, що багато
років поспіль кошти в розвиток навчальних закладів
не вкладалися взагалі – лише в підтримку існуючого стану. Тож можна вже говорити про те, що перший
крок до підвищення якості надання освітніх послуг у
громаді зроблено.
За матеріалами офіційного сайту
Чернігівської селищної ради
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Шановні відвідувачі!
ПШЕНИЦЮ ПОСІВНУ.
т. 066 254 19 68.
***
робочого КОНЯ.
т. 096 607 31 21.
***
шлакоблок б/у, дрова, овочі, картоплю
харчову літньої посадки (лимонка, білосніжка). т. 066 286 32 02.
***
ТЕЛЯТ із доставкою.
т. 068 188 54 08.
***
БУДИНОК, вул. Набережна, 30/1.
т. 099 793 03 80.
***
2-кімн. КВАРТИРУ 2/5 на «космосі».
(можл. торг, 4800 $, Діма).
т. 050 762 01 80.
***
в'єтнамських ПОРОСЯТ (300 грн),
ЦУЦЕНЯ німецької вівчарки (дівчинка).
т. 066 444 68 08.
***
МОТОЦИКЛ ІЖ-Планета-2.
т. 066 333 69 25.
***
МОТОЦИКЛ МТ-10.
т. 066 113 25 94.
***
КОРОВУ недорого.
т. 097 664 16 03, 095 433 86 24.

" 
Для работы в г. Запорожье требуются
рабочие строительных специальностей:
подсобники, разнорабочие,отделочники.
Зарплата — 7- 8 тис.грн. Жилье предоставляется. т. 066 243 81 39.

6)0P,<2 
Загублене посвідчення багатодітної сім'ї, видане УПСЗН Чернігівським РДА на ім'я Кобця Романа
Георгійовича, серія ДБ №050983 від
25.10.2016 року, вважати недійсним.
Куплю

СВИНЕЙ від 120 кг

т. 066 153 55 26. (40-45 ãðí).

Запрошуємо Вас
на приймальний пункт

«Îë³éíèöÿ»

за адресою: вул.Соборна, 416/А
( у дворі будівлі редакції газети «Нива»).

з 05.09 по 19.09

ǮǸȄǥȍ

БЕТОННЫЕ
ЗАБОРЫ,
ВОРОТА, КАЛИТКИ,
ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА.

т. 097 714 76 28,066 034 58 01.

олія смажена за ціною
24,50 грн за 1 літр
- міняємо соняшник на
олію та макуху;
- продаємо олію та макуху;
- закупляємо соняшник.
Графік роботи:
з 8:00 до 16:00.
Вихідний: понеділок
ЧЕКАЄМО НА ВАС!

т. 067 708 29 96,
050 068 88 96.

Куплю
на м’ясо

КОРІВ.

Куплю

СВИНЕЙ, СВИНОМАТОК,ХРЯКОВ.
т. 096 509 45 02, 099 146 20 89.

т. 066 703 69 22, 067 111 81 03.

Закупаем КРС

мережа аптек
«Бажаємо здоров’я»

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

(дорого, в любое время суток).

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

провізора, фармацевта.

т. 095 334 03 21, 067 614 27 94.

Мясокомбинат закупает

ГОВЯДИНУ,
СВИНИНУ, КОНИНУ,
ТЕЛЯТИНУ, КОРОВ

Куплю

ЗЕРНО.

т. 066 153 55 26.

%%"
3 роки світлої пам'яті.
ЛИСЕНКО
Сергій Миколайович
(с. Довге)
11.08.1962 — 06.09.2015
Смерть приходит
незаметно,
Неожиданно
совсем.
Было всё
благополучно,
Но тогда, а не
теперь.
Вдруг не стало
человека.
Был... Мгновение... И нет...
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след.
Дружина, сім'ї Чмирьових,
Бадогіних, Бикових

Адміністрація та профспілковий
комітет ПСП «Агрофірма «Росія» глибоко сумують із приводу смерті
ПИРЛИК Ганни Ігнатівни
та висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійної.

Адміністрація та профспілковий
комітет ПСП «Агрофірма «Росія» глибоко сумують із приводу смерті пенсіонера-пайовика —
КОРОТИЧА Прокопа Григоровича
та висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.

в любом количестве от одной
головы ДОРОГО!
На выгодных условиях. Купим
телят от 100 кг живым весом.
т. 095 218 04 88; 096 468 43 14.

ДСНС ІНФОРМУЄ
Роман СИНИЦЯ,
начальник 5 ДПРП ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Перший день осені видався для Чернігівських вогнеборців 5-ДПРП неспокійним і
насиченим.
Уже близько першої ночі 1 вересня надійшло повідомлення про
загоряння сухої трави в районі
вул. Шевченка на північно-східній
околиці смт Чернігівка. Вогнеборці
ліквідували загоряння. Об 11 год.
була отримана інформація про загоряння сухої трави та дерев між
с.Новоказанкувате та с. Крижчене.
Після прибуття було встановлено,
що внаслідок загоряння сухої трави на узбіччі дороги підгоріли тополі, деякі з них упали та пошкодили
ЛЕП. Пожежа була ліквідована. На
місці події працювали спеціалісти
Чернігівського РЕМу.
О 14 годині тривожний сигнал
знову надійшов до рятувальників,
цього разу горіло сміття на полігоні твердих побутових відходів поблизу с. Чернігіво-Токмачанськ.
Вогнеборці оперативно ліквідували це загоряння.

Після повернення до місця розташування о 15:20 від фельдшерів швидкої медичної допомоги
було отримано повідомлення про
дорожньо-транспортну пригоду,
яка сталася між с.Зелений Яр та с.
Широкий Яр на трасі Василівка –
Бердянськ. Медикам необхідно було
деблокувати постраждалого з понівеченого авто. Прибувши на місце

події, рятувальники за допомогою
спеціального інструмента дістали
постраждалого та передали його
медикам, але, на жаль, від отриманих травм постраждалий помер у
медичному закладі. Ним виявився
мешканець с. Богданівка.

ЦІНИ НА ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РИНКУ
№
з/п
1
2

Повертаючись із місця ДТП,
близько 17 год. вогнеборцями на південній околиці селища
Стульневе було виявлене загоряння сухої трави та сміття поблизу колишньої Чернігівської нафтобази,
вогонь погрожував перекинутися на
її територію. Загоряння було успішно ліквідовано. Під час гасіння встановили, що місцевий мешканець
вирішив спалити сміття поблизу
свого городу, але спекотна, суха
та вітряна погода поширила загоряння по сухій траві.
2 вересня рятувальники загасили дві серйозні пожежі на території
району. Поблизу с. Тарасівка на великій площі сталося загоряння сухої
трави, чагарників, очерету. Через
сильний вітер вогонь поширювався дуже швидко в напрямку села. У
результаті загоряння постраждали господарчі будови. Поблизу сіл
Верхній Токмак-2 та Новополтавка
горіли лісополоси. Вогнеборці оперативно ліквідували ці пожежі.
За фактом подій відповідними
органами ведуться розслідування.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Вид продукції
Борошно пшеничне (вищого
ґатунку)
Макаронні вироби (вищого
ґатунку)
Крупа гречана
Крупа рисова
Свинина
Сало
Печінка свиняча
Лівер
Голова свиняча
Ратиці свинячі
Птиця (тушка курей патрана)
I категорії
Ковбаса варена I ґатунку
Риба (оселедці солені)
Молоко
Сметана
Сир м’який
Масло домашнє
Яйця курячі С-1
Цукор-пісок
Сіль
Олія соняшникова рафінована
Огірки
Помідори
Картопля
Капуста білокачанна
Морква
Буряк
Цибуля ріпчаста
Часник
Яблука
Кабачок
Баклажани
Перець солодкий червоний
Перець солодкий зелений
Перець гіркий

Одиниця
виміру

Роздрібна
ціна, грн

1 кг

11

1 кг

13 – 20

800 г
800 г
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 шт.

від 15
від 19
95 – 130
15 – 95
60
35
25
5

1 кг

85 – 90

1 кг
1 кг
1л
1л
1 кг
1 кг
1д
1 кг
1,5 кг
1л
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг

50 – 90
55
15
100
40 – 60
200 – 220
20 – 25
13,50
8
30 – 36
16
5 – 10
6 – 12
8 – 12
12 – 18
8
6–8
35
10 – 15
8
8 – 13
15 – 25
6 – 13
20 – 25

Девять лет светлой памяти,
слез, боли и печали по нашей
любимой мамочке, заботливой
бабушке.
ЧЕМЕРИС
Нина Ивановна
(с. Владовка)
25.04.1943 — 07.09.2009
Зажжем свечу за
упокой,
Мы помним,
мама, голос твой
И неба синего
глаза,
В них заглянуть
уже нельзя...
Ты берегла свою
семью,
Нам отдала любовь свою,
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей,
Очаг домашний берегла...
О! Сколько сил ты отдала.
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать,
Печаль в душе нам не унять...
Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой!
Помним каждую минуту.
Дети, внуки
2 года светлой памяти.
ФОКИНА
Майя Ивановна
(с. Новополтавка)
31.05.1948 — 04.09.2016
Не хочет разум в
горе верить,
В потерю близких
нам людей,
Утраты боль не
соизмерить
И не забыть
печальных дней.
Душа рыдает
безутешно,
И ноет сердце по ночам…
Мы будем вспоминать ушедших,
За них молиться небесам.
Родные
Забыть нельзя, вернуть невозможно. 15 лет светлой памяти
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, прабабушки.
ГРИЦУН
Надежда Иосифовна
(пгт Черниговка)
26.11.1921 – 06.09.2003
Нельзя без
волнения и
печали вспоминать тот
страшный
сентябрьский
день, когда
ушла из жизни наша мамочка.
Любимая наша, Вы прожили достойно свою жизнь, воспитали
пятерых детей, были для нас
надеждой, опорой и примером,
сделали немало земных благ.
Простите, родная, что от коварной болезни мы не смогли Вас
уберечь. Ваш светлый образ навсегда останется в наших сердцах…
Потемнело все…
Глаза опухшие от слез…
В сознании нашем стоит немой вопрос,
И только пульс в висках стучит в ответ.
Три страшных слова: мамы больше нет!
Не верим! Этого не может быть!
Она жива и еще долго будет жить!
Но тишина опять кричит в ответ:
«Поймите, смиритесь, мамы больше нет.»
15 лет пролетело, как одна секунда,
А боль утраты в сердце очень велика.
И пережить нам наше горе и потерю
Помогают силы, которые нам шлешь
издалека.
Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить!
С болью и любовью –
вечно скорбящие
дети, внуки, правнуки.
(пгт Черниговка - Днепр)
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100 РОКІВ ІЗ ДНЯ ФОРМУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Побудова сучасної та ефективної держави, яка б відповідала європейським стандартам,
неможлива без побудови прозорої та ефективної системи державного управління, а також
професійної, результативної та
політично нейтральної державної служби.
Необхідність підвищення рівня
професійної компетентності державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в умовах реформування державного управління і
державної служби, децентралізації влади та реформи місцевого
самоврядування.
У 2018 році виповнилося 100
років із впровадження в Україні сучасної державної служби. Своїм корінням вона сягає часів княжої Русі,
за часи козацької держави Богдана
Хмельницького вона набуває свого
розвитку. Але, як окремий інститут
державна служба у її нинішньому
розумінні – зі статусом державних
службовців, розподілом їх посад на
виконання функцій із забезпечення
державного управління та отримання заробітної плати із державного

бюджету урегульований законом,
з’явилась під час Української держави гетьмана Павла Скоропадського.
З метою побудови ефективного державного апарату, починаючи з 29 квітня 1918 року урядом
Гетьманату було прийнято та значною мірою впроваджено цілу низку системних законів, які вперше
в історії України на законодавчому
рівні закріпили основу цього інституту влади.
Закон про урочисту обітницю
урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській державі посідає тут чільне місце. 30
травня 1918 року було закладено
один із головних механізмів, який
став невід’ємним атрибутом вступу на державну службу – складання присяги: «Урочисто обіцяю вірно
служити державі українській, визнавати державну владу, виконувати її
закони і всіма силами охороняти інтереси і добробут».
26 червня 1918 року в Українській
державі «Законом про нормальний розпис утримання службовців
у центральних урядових установах цивільних відомств» фактично
було запроваджено аналог нинішньої системи категорій посад і рангів державних службовців, а саме:
систему класів посад і рангів пенсії
урядовців, а також схему посадових
окладів. Уже тоді заробітна плата

НА ПОЛЯХ РАЙОНУ
Микола ЄРЕМЕНКО,
Сергій ТОКАРЕВ

Найщиріші привітання у
свій День народження
(84 роки) приймає
ШАПОВАЛ
Микола Михайлович
(смт Чернігівка)
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає друзів і гостей,
А ти – здоровий і щасливий –
В сто літ зустрів всій ювілей!
Рідні
Любиму й дорогу донечку
вітаю з ювілейним Днем народження, який вона святкуватиме 6 вересня.
ХОРУНЖА
Рімма Василівна
(с. Владівка)
Дочечко рідненька, для мене ти
сонце, повітря й
вода. Хочу побажати двічі міцного
здоров'я, удачі, благополуччя, добра, радості,
гарного настрою, посмішок,
яскравих вражень. Хай тепло
й затишок завжди наповнюють твій дім. Хай сонячне світло зігріває за будь-якої погоди, а бажання виконуються
при одній лише згадці про них.
Мама, брат Саша, невістка
Валя та всі рідні

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАХІД «УРОК»
Наталія ЖИТАРЮК,
начальник служби у справах дітей Чернігівської РДА

Дуже швидко, як завжди, минуло літечко. І, як у тій байці, неочікувано прийшла золота осінь.
Літо й осінь для сільгоспвиробника — відповідальна пора, адже «зима
спитає», що ти робив у весінньо-літній період. Пригадую, ще в радянські часи заїхав у одну з тракторних бригад, де повним ходом ішла посівна соняшнику, кукурудзи та інших пізніх культур. Дуже шанований у
районі бригадир «розпікав» механізатора, який прийшов на роботу «під
шафе». Заключними були слова: «Невже ви, паразити, не розумієте:
якщо сьогодні не посіємо — завтра нічого буде вкрасти й ні за що випити!» Випадок не поодинокий, але дуже яскраво характеризує ситуацію.
Аграрії Чернігівського району нині проводять роботи зі збору пізніх
зернових та технічних культур. Станом на 3 вересня в районі зібрано:
— соняшнику – із 1980 га, що складає 9,7% від посіяного. Намолочено
2094 тонни за урожайності – 10,6 ц/га;
— кукурудзи на зерно – із 98 га, що складає 15% від посіяного.
Намолочено 244 тонни за урожайності – 24,9 ц/га;
— проса – зібрано з площі 241 га, що складає 92% від посіяного.
Намолочено 149 тонн за урожайності – 6,2 ц/га;
— кукурудзи на силос – заготовлено 4000 тонн, що складає 100%
від потреби.
Закуплено мінеральних добрив під посів озимини на 114% від
потреби.
Продовжуються роботи з обробітку ґрунту під посів озимини.
Попри несприятливі погодні умови нинішнього року, унаслідок яких
аграрії недоотримали збіжжя, а відповідно й прибутків, вони продовжують обробляти землю-матінку, яка годує й годувала народ.
Дякуємо за працю! Успіхів, здоров'я, мирного неба над Україною!

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!
Управління Державної казначейської служби України у
Чернігівському районі Запорізької області повідомляє, що у зв'язку
із запровадженням централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів із 2 липня 2018 року змінюютьcя реквізити рахунків для зарахування податків, зборів та інших платежів до державного
та місцевих бюджетів.
Реквізити всіх рахунків, що вводяться в дію 02.07.2018 року, розміщено на офіційному Веб-порталі Державної казначейської служби
України в мережі Internet (http://www.treasury.gov.ua).
Останній термін зарахування податків, зборів та платежів на «старі рахунки» – 10.09.2018.

•

державних службовців установлювалася законом (що відповідає
європейським адміністративним
традиціям).
А Закон про порядок призначення на урядову службу, ухвалений гетьманом 24 липня 1918 року,
став важливою рисою тогочасної
державної служби. Ця система в
чомусь нагадує нинішню: порядок
призначення урядовця залежав від
класу посади. Причому кандидатури на вищі посади державних службовців для призначення гетьманом
(заступники міністрів, директори
департаментів) попередньо узгоджувалися з Радою Міністрів.
Звісно, що за часи гетьманства
не вдалося завершити розпочату
реформу важливої сфери складної
державної управлінської діяльності.
Наразі, ситуація в сучасній
Україні докорінно відрізняється від
1918 року. У сучасному ж розумінні
державні службовці – це професійні менеджери і експерти, які сумлінно працюють в органах влади і
беруть участь у виробленні, реалізації та оцінці ефективності здійснення державної політики. Від рівня їх
майстерності та вміння, прозорості дій залежить ступінь задоволення
законних інтересів громадян, авторитет держави, сталий розвиток
країни та її конкурентоспроможність
на міжнародній арені.

На території Чернігівського
району проводиться Всеукраїнський профілактичний захід
«Урок», метою якого є виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на початок
навчального року, а також дітей, батьки яких належним чином не підготувалися до школи
та осінньо-зимового сезону.
За результатами відвідування
вживаються заходи щодо надання
дітям із таких сімей адресної допомоги, усунення причин і умов,
внаслідок яких діти можуть бути
не охоплені навчанням, а також

притягнення до відповідальності
батьків за неналежне виконання
батьківських обов’язків.
Спеціалістами служби у справах дітей райдержадміністрації
спільно з відділенням центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)» Чернігівської селищної ради
та працівниками Чернігівського
відділення Бердянського відділу
поліції протягом серпня обстежено матеріально-побутові умови проживання 86 дітей у сім’ях,
які опинилися у складних життєвих обставинах. Виявлено, що не
всі діти вищевказаної категорії готові до початку навчального року
(не придбано канцтовари, шкільний одяг, взуття).
З батьками проведено профілактичні бесіди щодо відповідального батьківства, виконання
обов’язків у здобутті дітьми повної загальної середньої освіти.

ВЕРЕСЕНЬ СТАНЕ ДОСИТЬ
СКЛАДНИМ ПЕРІОДОМ ДЛЯ
МЕТЕОЗАЛЕЖНИХ ЛЮДЕЙ
У вересні 2018 року серйозних магнітних бур не
передбачається, однак і розслаблятися чутливим людям
не варто. У перший місяць осені магнітосфера Землі буде
збуджена.
У серпні метеозалежні люди
зітхнули з полегшенням, адже за
весь місяць довелося пережити
всього одну магнітну бурю, і ту
категорії G1, тобто слабка магнітна буря.
Магнітні бурі у вересні проявлять себе з 11 по 14 число першого осіннього місяця і з 16 по
22 число вересня. Інші дні в календарі магнітних бур відзначені

зеленим, безпечним кольором.
Вересневі бурі переважно будуть першого рівня. Вони можуть
впливати на енергетичні системи, космічні апарати та наземні
системи. Дехто з метеозалежних
людей може відчувати в ці дні незначний дискомфорт. Його можна полегшити, уникаючи стресів,
інтенсивних занять спортом та
більше відпочиваючи. Також
медики рекомендують збалансовано харчуватись і більше проводити часу на вулиці.
Під час магнітних бур варто
відмовитися від шкідливих звичок, жорстких дієт, жирної, копченої та гострої їжі.

2 вересня свій ювілейний
(3-річчя) День народження святкувала наша красуня
ПЕРСІЄНКО
Анюта Артемівна
(смт Чернігівка)
Глазки, щечки.... Посмотри,
Вот уже тебе и три.
Три исполнилось тебе
Лучших годиков в судьбе!
В этот чудный юбилей
Ты всех краше и милей,
Здоровей, умней. Расти
Эдак лет до ста шести!!!
Тебе три года, Анечка!!!
Пусть сбудутся мечты:
Еще совсем немножко –
Пойдешь учиться ты!
Пусть тебе светит много лет
Любви, добра и счастья свет!!!
С любовью – семья Божко и
Тамилочка
6 сентября 89 лет со дня
рождения празднует
ЕМЕЛЬЯНОВА
Лидия Андреевна
(пгт Черниговка)
Поздравляем с
Днем рождения!
Пожелать хотим
веселья,
Не тужить и не
грустить
И всегда
счастливо жить!
Радости, любви,
достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко.
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
Дочь Наталья, внуки: Александр,
Дмитрий, Андрей, Татьяна,
правнуки: Анастасия, Кирилл
Трудовий колектив Владівської
ЗОШ від щирого серця вітає з ювілеєм, який вона святкуватиме
5 вересня, чудову людину, гарну
жінку, ветерана педагогічної праці
СОКИРКО
Лідію Тихонівну
(с. Владівка)
Нехай ваша доля
буде багатою на
міцне здоров’я й
людське щастя.
Хай вас завжди
підтримують рідні
люди, у вашому домі панують
мир і добро, мудрість та виваженість. Нехай щедра доля буде
прихильною до вас, даруючи радість життя та незрадливу вдачу!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хорошую подругу, отзывчивого
друга, доброй души человека
РЕШЕТНЯК
Галину Петровну
(пгт Черниговка)
поздравляем с юбилейным
Днем рождения.
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У вас сегодня знатный праздник,
У вас сегодня — юбилей!
А мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.
С уважением — семьи
Иванченко, Цыбуля,
Симиниченко, Радивы, Ковтун
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