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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Відкрит тя пам’ятного знаку
«Десантникам всіх поколінь»

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Міський голова прозвітував про свою роботу
2 серпня в Оріхівському центральному будинку культури відбулась відкрита
зустріч міського голови Сергія Герасименка з територіальною громадою міста
Оріхова, на якій міський голова звітував про свою роботу за період з червня
2017 по теперішній час.
У доповіді міський голова зупинився
на питаннях виконання бюджету, економічного розвитку міської території,
соціального захисту населення, надання
адміністративних послуг громадянам,
розвитку галузей освіти, культури, медицини.
Голова громади зазначив, що голов-

ною метою роботи для нього у звітному
році було сформувати дієву команду, яка
направила б свій потенціал на розвиток
громади, сформувати виконавчий апарат та спланувати його роботу на найближчі 3 роки. Саме на це спрямований
соціально-економічний план розвитку
Оріхівської міської ОТГ та Стратегія розвитку громади, над розробкою якої активно працює міська влада разом з виконавчими органами сьогодні.
В червні відбувся звіт міського голови
на територіях сіл Копані, Мирне, Нестерянка, Новоандріївка, Новоданилівка.

Відбулося засідання 17-ї сесії міської ради

2 серпня за ініціативи десантників
міста Оріхова на Алеї Слави було відкрито пам’ятний знак та вшановано
пам’ять десантників всіх поколінь. З нагоди цієї події в місті Оріхові цього дня
відбувся урочистий мітинг, який було
розпочато Гімном України.
З виступами до присутніх на заході
звернулися: міський голова Сергій Михайлович Герасименко, голова ветеранської організації Іван Михайлович
Ревуцький та представники ініціативної
групи десантників збройних сил України старший солдат запасу Юрій Данильченко та солдат запасу Вадим Ємін. У
своїх промовах виступаючі зазначили,
що сьогодні повітряні сили є одним з
головних носіїв бойового потенціалу
української армії, які за своїм призначенням та обсягом покладених на них
завдань відіграють важливу роль у напрямку зміцнення обороноздатності
держави. Десантні війська завжди були
прикладом відваги, честі і прагнення до

перемоги.
Почесне право відкрити пам’ятний знак було надано міському голові Сергію Михайловичу Герасименку, Сергію Сухоминському, старшому
солдату запасу десантнику Юрію Данильченку, солдату запасу десантнику
Вадиму Єміну та голові ветеранської
організації Оріхівського району Івану
Михайловичу Ревуцькому.
Освячення памятного знаку провів
настоятель Свято Покровського храму
Української Православної церкви протоієрей отець Анатолій.
Мітинг було завершено сердечними
побажаннями воїнам десантникам всіх
поколінь. І наостанок, за традицією,
було зроблене спільно фото на згадку.
За інформацією відділу культури,
туризму та охорони культурної
спадщини виконавчого комітету
Оріхівської міської ради

Депутати підтримали звернення ініціативної групи
Міським головою та депутатами міської ради під час сесії було підтримано
звернення ініціативної групи мешканців міста Оріхова до голови Запорізької
обласної ради Самардака Г.В., депутатів
Запорізької обласної ради, Голови Верховної ради України Парубія А.В., депутатів Верховної Ради України, Прем’єрМіністра України щодо катастрофічного
стану очисних споруд, а також прийнято звернення депутатів міської ради до
обласної ради та облдержадміністрації
з проханням вирішити питання щодо
об’єктів будівництва «Каналізаційні
очисні споруди м. Оріхів Запорізької області – реконструкція» та «Реконструкція
КНС № 2 м. Оріхів», замовниками яких є
Департамент капітального будівництва
Запорізької облдержадміністрації.
На реконструкцію існуючих та будівництво новий каналізаційно-очисних

споруд міста протягом 2011-2017 років
виділялися кошти з обласного бюджету, які не освоювалися замовником. В
результаті відбувається руйнація каналізаційно-очисних споруд міста та
порушується технологічний процес
очищення стічних вод, неочищені стічні
води потрапляють до р. Конка та погіршується екологічний стан прибережної
території, що загрожує екологічний безпеці не лише міста Оріхів, й всього району, області тощо.
І депутати, і члени громади сподіваються, що обласна влада врахує ситуацію, яка склалася на вищезазначених
об’єктам міста та сприятиме завершенню робіт на об’єктах будівництва «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів
Запорізької області – реконструкція» та
«Реконструкція КНС № 2 м. Оріхів».

А ви підписали декларацію з лікарем?
Шановні жителі Оріхівської
громади!
Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Оріхівської міської ради запрошує жителів громади і всіх бажаючих підписати декларації (договори) з сімейними
лікарями, що працюють в Оріхівській,
Мирнянській, Нестерянській, Новоандріївській, Новоданилівській амбулаторіях загальної практики сімейної
медицини та Новопавлівському, Копанівському фельдшерських пунктах.
Всю інформацію щодо обрання сімейного лікаря можна отримати за телефо-

нами:
(061) 4-33-42, 4-51-36, 066-609-87-25.
Для заключення декларації при собі
необхідно мати: ксерокопію паспорта,
ідентифікаційного коду, мобільний телефон, а для дітей додатково свідоцство
про народження або ID картку з випискою про реєстрацію.
Довідково: станом на 02 серпня
лікарями КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Оріхівської
міської ради укладено 9326 декларації
з пацієнтами, що становить 48% від загальної кількості жителів міської ОТГ.

26 липня відбулося засідання 17 сесії
міської ради, в під
час якого депутатами ради було розглянуто 55 питань
порядку
денного.
Депутати заслухали
та прийняли рішення
про внесення змін до
бюджету, розглянули
звернення ініціативної групи щодо стану
очисних споруд та каналізаційної системи
м. Оріхів, затвердили
перелік об’єктів, видів
суспільно-корисних
оплачувальних робіт та підприємств
міської ради для осіб, на яких судом
накладене адміністративне стягнення у
виді суспільно-корисних оплачу вальних робіт та інші.
На засіданні прийнято рішення щодо
припинення повноважень в.о. обов’язки
старости с. Копані Романенко К.В., врахувавши її заяву. Також, депутати ухвалили
рішення про покладення обов’язків із
вчинення нотаріальних дій та проведен-

ня державної реєстрації актів цивільного захисту по відповідній території на
в.о. старости с. Новоандріївка Левченка
О.Я. та внесли зміни до персонального складу виконавчого комітету міської
ради.
З 55 питань порядку денного на пленарному засіданні було заслухано 8 питань. Щодо питання проведення конкурсу з визначення опорного навчального
закладу рішення не було прийнято. Питання з № 19 по № 55 прийняті пакетним
голосуванням.

Увага! Конкурси на зайняття вакантних посад
Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу-центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Оріхівської міської ради.
Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за
спеціальністю «правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
та спеціаліста, стаж роботи за фахом на
службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних
посадах не менше 3-х років, або стаж
роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах управління не менше 4-ти
років.
***
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади адміністратора відділу – центру надання
адміністративних послуг виконавчого
комітету Оріхівської міської ради.
Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта фінансового, економічного, юридичного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста, стаж служби
в органах місцевого самоврядування та
державної служби не менше 1 року або
стаж роботи в інших сферах управління
не менше 3 років.
***

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради оголошує про проведення
конкурсу на зайняття вакантної посади
державного реєстратора відділу державної реєстрації виконавчого комітету
Оріхівської міської ради.
Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта фінансового, економічного, юридичного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи
за фахом на службі в органах місцевого
самоврядування або державній службі
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше
3 років.
Додаткова інформація щодо надання переліку документів на конкурс,
основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці можна
отримати у головного спеціаліста з
кадрових питань Оріхівської міської
ради Товкач Я.А. та на офіційному сайті Оріхівської міської ради: http://ormr.
gov.ua в розіділі Виконавчий комітет
- Вакансії.
Документи приймаються протягом
30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті, за адресою: Запорізька область, Оріхівський район,
м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, кабінет
№4, з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до
13.00, тел.: 4-36-24.
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Турбота про дітей

Прийміть вітання!

«Праця не тільки там, де людина сіє хліб
або садить дерево.
Найбільш тонка, найбільш складна праця, коли
людина приходить до людини, бачить у її очах,
читає «поміж рядків» її поклик про допомогу.
Ця праця є вищою мірою людського духу».
Саме ці слова хотілось би присвятити нашим
спонсорам, які відставивши безліч турбот та проблем приходять на допомогу.
Час іде вперед, впровадження комп’ютерних
технологій в освітню сферу дозволяє дитині 3-6
років стати повноправним членом інформаційного
суспільства. В цей нелегкий час не завжди є можливість вчасно поповнити і оновити обладнання.
Ми раді, що є люди небайдужі до майбутнього нашого підростаючого покоління.
У травні місяці цього року колектив нашого навчального закладу звернувся з проханням надання
матеріальної допомоги у вигляді комп’ютерної техніки до депутата обласної ради Марича Геннадія
Вікторовича. Це людина, яка постійно нас пітримує. І цей раз не став винятком. Під час випускних
свят до нас завітав депутат міської ради Марич
Станіслав Геннадійович. Він звернувся з теплими
словами вітання до батьків, дітей та колективу і
вручив цінний подарунок (ноутбук згідно всіх сучасних вимог). Ця техніка допоможе в організації
методичної роботи, підвищенні рівня самоосвіти
педагогів, під час проведення педрад, семінарів,
дитячих свят.

Також за підтримку і розуміння обласному депутату Маричу Геннадію Вікторовичу виносять подяку батьки групи «Веселка». Під час ремонту цього
літа їм була надана матеріальна допомога для
придбання сан.техніки.
Дуже приємно жити і працювати з людьми, які
вболівають за життя, здоров’я і майбутнє наших
діток. Хочеться ще раз щиро подякувати за Вашу
підтримку та за Ваше чуйне серце. За те, що Ви не
стоїте осторонь наших проблем. Бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного тепла, всіляких благ і
процвітань. Нехай Ваші благочинні справи примножують добро на землі.
Педагогічний колектив та батьки вихованців
КЗДО «Червона шапочка» Оріхівської міської ради

Звернення до керівників підприємств, організацій,
установ та мешканців громади
Сьогодні чистота і благоустрій населених пунктів
нашої громади повинні стати справою честі всіх її
мешканців.
Чепурні обійстя, уквітчані господи, ошатні будинки, чисті й затишні вулиці, доглянуті храми й
пам’ятники, квітучі сади, впорядковані могили – такий повинен бути результат нашої спільної роботи
.
Можливо саме з цього розпочинаються почуття
великого патріотизму та національної гідності.
В зв’язку з цим звертаємося до мешканців нашої
громади, керівників установ, підприємств, організацій, приватних підприємців з великим проханням провести заходи на закріплених територіях
та подбати про благоустрій, наведення належного
порядку на наших вулицях, у парках, скверах та садибах.
Доводимо до Вашого відома, що відповідно до
Правил благоустрою, що діють на території громади:
3.2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов’язані:
- утримувати в належному стані закріплені за
ними в установленому порядку території (додержуватися вимог чинного законодавства про
охорону довкілля, не порушувати прав власників
суміжних земельних ділянок та землекористувачів дотримуватися правил добросусідства та
обмежень, пов’язаних з встановленням земельних
сервітутів та охоронних зон) ;
4.2. Підприємства, установи, організації, фізичні

особи - підприємці у сфері благоустрою міста зобов’язані:
- утримувати в належному стані території надані
їм в установленому законом порядку;
- здійснювати благоустрій та утримання по периметру території, прилеглої до об’єкту або землекористування не менше 15 м, з влаштуванням
благоустрою в сучасному стилі, що не суперечить
архітектурі будівель, споруд з використанням сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів
(сухопресована плитка, декоративні засоби освітлення території, урни тощо) відповідно технічних
умов отриманих в уповноваженому органі;
6.10. На територіях та інженерних спорудах, які
їм належать або передані в користування, або використовуються при наданні послуг-підприємства,
установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов’язані
проводити весь комплекс робіт, спрямований на
наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень.
З Правилами благоустрою всі бажаючі можуть
ознайомитися на сайті Оріхівської міської ради.
Чекаємо на Вашу активну участь у наведенні
санітарного порядку у території нашої громади.
Тільки спільними зусиллями ми можемо навести
порядок, коли кожен із нас не буде проходити осторонь та проявлятиме громадянську свідомість.

Про проведення відбору профільних фірм з встановлення
камер відео спостереження
на території Оріхівської ОТГ
Рішенням 17-ої сесії Оріхівської міської ради сьомого скликання від 26.07.2018 №11 затверджено Програму «Безпечна громада» на 2018 – 2020 роки.
З метою реалізації заходів по виконанню Програми
виконавчим комітетом Оріхівської міської ради заплановано проведення відбору профільних фірм для
виконання процедури закупівлі послуг.
Бажаючі взяти участь у відборі можуть надати свої
пропозиції до 20.08.2018 за адресою: Запорізька обл.,
м.Оріхів, вул. Шевченка, буд.11 (приміщення Оріхівської міської ради).
Телефон для довідок: (06141) 43110.
За інформацією відділу розвитку інфраструктури, інвестицій, містобудування, архітектури

Засновник і видавець:
Оріхівська міська рада
email: mail@ormr.gov.ua
Офіційний сайт: ormr.gov.ua

За інформацією відділу житлово-комунального
господарства та благоустрою

Оголошення
v Міняю 2-х кімнатну квартиру 50м2 на 3
поверсі 9-и поверхового будинку з ремонтом на житловий газифікований будинок в
центрі міста або продам. Т. 0990072809
v Продам інвалідний візок (новий),
протипролежневий матрац (новий), ліжко
полуторне панцирна сітка з дерев’яними
бильцями. Тел. 0957784054, 0982892377.
v На постійну роботу потрібні: вантажник, стропальник. Заробітна плата від 7000
грн. Довідки за телефоном: 0953012105.
v Вважати втраченим договір дарування
житлового будинку, посвідченого Ореховским ДНК 21.01.1995 року по р. № 2-75 на
ім’я Кривуля Дмитро Миколайович.

Висловлені авторами думки можуть не
співпадати з позицією редакції.
За достовірність фактів відповідає автор публікації.
Відповідальність за зміст реклами
несе рекламодавець.
Реєстраційне свідоцтво серія ЗЗ №391.
Передплатний індекс 21681.

Z
Виконавчий комітет
Оріхівської міської ради вітає з
днем народження депутатів міської ради Грибняка А.Г. та Дернову
Т.М., директора КЗ «Оріхівський
НВК № 2 ім. акад. В.А. Лазаряна»
Заїченко Н.Д., завідуючу КЗДО
«Калинка» Кутову Н.А., начальника загального відділу з питань
організації роботи, звернень
громадян та забезпечення діяльності виконавчого комітету Мураль Г.П., провідного спеціаліста
відділу земельних відносин,
охорони навколишнього середовища та комунальної власності
Корчак О.В., інспектора з благоустрою Бєліч В.І. Бажаємо, щоб
життя було по вінця наповнене
щастям і любов’ю. Нехай щодень здійснюються найзаповітніші мрії, а душу завжди зігріває
радість від яскравих моментів і
позитивних вражень.
Z
Виконавчий комітет
Оріхівської міської ради та колектив КП «Оріхівський водоканал» вітає з днем народження
працівників підприємства: Петрову Любов Василівну, Бесклепного Андрія Анатолійовича , Скибу Володимира Івановича, Сову
Володимира Степановича та Романова Олександра Вікторовича.
Бажаємо іменинникам щасливого сьогодні і радісного завтра,
красивих мрій і їх здійснення!
Хай кожен день буде сповнений
гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею. Щастя і радощів у домівку, здоров’я
і благополуччя родині. Хай сонце
заглядає у вікна, а щастя в серце!
Z
Виконавчий комітет
Оріхівської міської ради та голова міської організації інвалідів
війни та збройних сил Кулініч А.І.
поздоровляє з днем народження
вдову інваліда війни Канцур Ніну
Іванівну. Прийміть щирі і сердечні вітання! Нехай річною зливою
на вас проллються здоров’я, любов і щастя! Бажаємо, щоб ваш
будинок був повною чашею, і
доля завжди оберігала!
Z
Виконавчий комітет
Оріхівської міської ради вітає
з днем народження голів квартальних комітетів
Чиквашвілі
Людмилу Петрівну, Плотнікову
Любов Василівну, Кудіну Людмилу Іванівну, Качур Тетяну Павлівну, Найденко Анну Василівну.
Нехай життя тече під знаком
щастя і любові. І буде зігріте добром, любов’ю, гараздами, а поруч будуть близькі і друзі.
Z Сердечно вітаємо з Днем
народження голову квартального комітету вул. Травневої
Чиквашвілі Людмилу Петрівну!
Наша мила і люба, найкраща у
світі, бажаємо щастя, даруємо
квіти. Щоб сонце і зорі плекали
тепло, і щоб завжди здоров’я у
тебе було. Щоб смутку не знала,
ми просимо долі, добра тобі й радості, рідна, доволі. Бо людям для
щастя багато не треба – сімейного затишку й мирного неба.
З повагою, жителі вулиці Травневої Платонова Г.П., Бутенко Т.Г.
Z Голова квартального комітету вул. Героїв АТО вітає імен-
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ників: Галчанського Володимира
Юрійовича, Галчанського Олександра Юрійовича, Слинька Артема Володимировича, Тіркельтауба Олександра Захаровича,
Клітвіну Світлану Георгіївну.
Дарую Вам джерело безмежної
любові, і щиро бажаю здоров’я,
добра, поваги від людей та здійснення всіх мрій.
З повагою, голова квартального комітету Т.С. Галчанська
Z Голова квартального комітету вул. Героїв АТО вітає учасника АТО Школового В.В., який
відзначав свій день народження
в липні. Бажаю щастя, здоров’я,
мирного неба та всіх благ.
З повагою, голова квартального комітету Т.С. Галчанська
Z Квартальний комітет вул.
Травнева вітає з ювілеєм: Гашенко Анастасію, Резнік Діану, Макаренко Анну, Коваленко Ольгу
Іванівну, Діденко Ілону, та з Днем
народження Фесик Володимира,
Калуту Наташу, Хвостенко Тетяну,
Чернову Тетяну, Яворську Даніелу, Ватуліна Віталія, Швець Альону, Тахтаул Лідію, Ленчук Олену,
Натучу Катерину Михайлівну.
Нехай здоров’я несе кожна сонячна днина, від горя охороняє
молитва свята, а щастя квітує
життєва стежина, на многії і благії літа.
З повагою, голова квартального комітету Чиквашвілі Л.П.
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторна, ім. І.
Фрнка, Фестивальна щиро вітає
з днем народження: Василину Радміра Андрійовича, Голод
Надію Федорівну, Реутську Надію
Михайлівну,
Овдієнка
Ігоря
Миколайовича, Каплю Оксану
Іванівну, Борисенка Олександра
Володимировича, Березняк Олену Олександрівну. З ювілейним
днем народження Качан Людмилу Степанівну. З 87-річчям від дня
народження Куровську Анфісу
Геннадіївну.
Хай кожен день дарує щастя,
хай ласкає сонце Вас теплом. Хай
буде мир та радість в Вашій хаті,
сьогодні, завтра і завжди.
З повагою, голова квартального комітету Бадун О.Г.
Z Депутат міської ради Дегтяренко О.І. та квартальний комітет
вул.Приходька сердечно вітає
з ювілейним днем народження
Тарановську Тетяну Іванівну, з
шістнадцятиріччям Гайдар Анастасію Іванівну. Желаем ярких и
счастливых дней! Заботы близких и тепла друзей! Любовь и
радость в душе хранить! В удачу
верить и жизнь любить! А також
щиро вітаємо серпневих іменинників Білоус Олександра Володимировича,Куріленко Вікторію
Вікторівну, Романова Сергія
Миколайовича, Лісуненко Юлію
Андріївну. Бажаємо міцного здоровья, успіхів в повсякденному
житті, мирного неба.
Z Від всього сердця вітаю
Чіквашвілі Людмилу Петрівну з
днем народження. Зичу міцного
здоровя, мирного неба, Божого
благословення.
З повагою, голова квартального комітету Гайдар Л.І.
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