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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Привітання міського голови
з Днем працівників освіти
Шановні вчителі, працівники
та ветерани освітянської ниви!
Щиро вітаю вас із професійним святом
– Днем працівників освіти, яке об’єднує
всіх тих, хто відкриває нам двері у квітучий сад знань, науки, мудрості.
Діти – наше майбутнє. І саме ви невтомно і наполегливо плекаєте це майбутнє - молоде покоління свідомих, талановитих громадян нашої громади. Ви
несете людям добро, вам вірять, до вашої думки прислухаються, у вас вчаться.
Завдяки вашій повсякденній праці діти
долучаються до тих невичерпних скарбниць знань, які допомагають їм обрати
життєвий шлях, стати справжніми фахівцями своєї справи.

У день свята щиро дякую вам за добросовісне служіння обраній справі,
невтомний творчий пошук, самовідданість, високий професіоналізм та життєву мудрість, новаторство та ентузіазм
по втіленню в життя принципів та вимог
«Нової української школи».
Від Оріхівської міської ради, виконавчого комітету, особисто від себе бажаю
вам, дорогі освітяни, успіхів у вашій
благородній педагогічній діяльності, нових творчих знахідок, міцного здоров’я,
творчої енергії та людської поваги.
З професійним святом!
З повагою,
міський голова С. Герасименко

Відбулось засідання двадцятої
сесії міської ради

27 вересня 2018 року під головуванням міського голови С.М. Герасименка відбулось засідання двадцятої сесії
Оріхівської міської ради. З 26 обраних
депутатів, на засіданні сесії були присутні 17. Також на сесії були присутні
виконуючі обов’язки старост, керівники
комунальних підприємств та закладів
соціальної сфери громади, голови квартальних комітетів.
На численні звернення громадян,
депутатів на засідання сесії були запрошені представники відділення ПАТ
«Запоріжгаз». Тож перед початком розгляду питань порядку денного, слово
було надано старшому інженеру служби експлуатації Токмацького відділення ПАТ «Запоріжгаз» Маряхіну Олексію
Володимировичу. Присутні мали змогу
задати питання представнику відділення ПАТ «Запоріжгаз» щодо проведення
робіт з обслуговування системи газопостачання, відключення від системи,
розробки технічної документації, заміну
кранів, перевірку тяги димоходів та
інше. Депутат Прищенко К.В. запропонував виступаючому через засоби масової
інформації надати роз’яснення для населення щодо підстав для відключення

подачі газу, переліку платних послуг, які
можуть надаватися підприємством, тарифи на ці послуги та інше, щоб знизити
соціальну напругу населення громади.
За результатами розгляду питань порядку денного було прийнято рішення
про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Оріхівської міської ради шляхом реорганізації,
затверджено Програму реалізації громадського бюджету (бюджету участі,
партиципаторного бюджету) Оріхівської
об’єднаної територіальної громади на
2018-2023 роки, внесено зміни та доповнення до Програми утримання та
розвитку житлового фонду Оріхівської
міської ОТГ на 2018-2020 роки та інше.
Загалом на засідання сесії було прийнято рішення по 60 питаннях.
Після закриття сесії голова громади привітав присутніх працівників дошкільної та загальної середньої освіти з
професійними святами.
Результати поіменного голосування
оприлюднені в день голосування на офіційному сайті міської ради в розділі «Рішення міської ради».

Стартував Громадський бюджет
Оріхівської ОТГ
У четвер, 27 вересня, у ході засідання
сесії Оріхівської міської ради депутати
затвердили Положення про громадський бюджет (бюджет участі, партиципарний бюджет) та Програму реалізації
громадського бюджету (бюджету участі,
партиципарного бюджету). Рішення від
27.09.2018 № 3 «Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету
(бюджету участі, партиципарного бюжету) Оріхівської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2023 роки» прийнято з метою забезпечення прав членів
територіальної громади на участь у самоврядуванні, керуючись ст. 64 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні».
Тож на території Оріхівської ОТГ почав діяти проект «Громадський бюджет»,
який надасть можливість кожному мешканцю перетворити свою громаду в ОТГ
мрії, пропонуючи проекти, які будуть
реалізовані Оріхівською міською радою
починаючи з наступного 2019 року.
Громадський бюджет – це частина
бюджету Оріхівської об’єднаної територіальної громади, обсяг коштів якого
визначається виходячи з бюджетних
можливостей, та спрямовується на

фінансування заходів, визначених безпосередньо членами територіальної
громади та оформлених у проектні пропозиції, що стали переможцями конкурсу. Сьогодні у багатьох громадян є безліч
чудових ідей, реалізація яких принесе користь і задоволення всій громаді
міста Оріхова та сіл міської ради: Копані,
Мирне, Нестерянка, Новоандріївка, Новопавлівка, Новоданилівка та Щербаки.
Пропозиції та проекти приймаються
у 2018 році - до 29.10.2018 року, у подальшому – щороку, починаючи з 1 березня протягом 45 календарних днів за
адресою: 70500, Запорізька область, м.
Оріхів, вул. Шевченка, буд. 11, Оріхівська міська рада.
Довідки за телефоном: (06141) 4-3595, 4-35-59.
Долучайтеся до участі в Громадському
бюджеті – адже це створення платформи для спілкування мешканців з владою
і між собою, яка дасть можливість дбати
більше про розвиток своєї вулиці, мікрорайону, міста, громади, знаходити
порозуміння, брати відповідальність за
якість свого життя.
За інформацією відділу бюджетних
відносин виконавчого комітету

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Успіхи та досягнення освіти
Оріхівської ОТГ

Щорічно на початку
жовтня освітяни України
відзначають День працівників освіти, підводять
підсумки роботи окремих
учителів та цілих педагогічних колективів.
Велика освітянська родина Оріхівської міської
об’єднаної територіальної громади теж до свята
Вчителя прийшла з певними досягненнями педагогічних колективів та
вчителів.
Для задоволення освітніх потреб жителів Оріхівської міської
ОТГ створено освітній округ, в який
входять 8 закладів загальної середньої
освіти, 8 закладів дошкільної освіти,
2 позашкільні заклади та 1 інклюзивно-ресурсний центр, який забезпечує
потреби дітей з особливими потребами
всього Оріхівського району.
Освіта - дзеркало нашого життя. Тому
освітяни, депутати міської ради працюють заради того, щоб перетворити
освіту Оріхівської ОТГ на могутній фактор нарощення інтелектуального, духовного потенціалу підростаючого покоління Оріхівщини.
З 1 вересня 2018 року першокласники
прийшли вже навчатися в Нову українську школу, в якій їх навчатимуть учителі, які пройшли спеціальне навчання
на тренінгах по підготовці до НУШ. А ще
вони вже навчаються в новому освітньому середовищі, яке для них створили разом учителі, депутати міської ради, батьки. У класних кімнатах Нової української
школи створено всі умови не тільки для
якісного навчання, а й для того, щоб
кожна дитина була щасливою в школі.
Слід відзначити, що у всіх закладах
загальної середньої освіти якісно підготувалися до навчання першокласників в
умовах Нової української школи.
4 жовтня 2018 року в приміщенні
Оріхівського центрального Будинку

культури відбулись урочистості з нагоди святкування Дня працівників освіти.
В залі присутні делегації закладів загальної середньої освіти, позашкільної
освіти та ветерани педагогічної праці.
У привітанні та нагородженні взяли
участь міський голова Сергій Герасименко, секретар міської ради Алевтина
Лепетченко, керівник апарату райдержадміністрації Світлана Мандрич, начальник відділу освіти , молоді та спорту
виконавчого комітету Оріхівської міської ради Тетяна Прищенко.
Всі виступаючі висловили вчителям
глибоку вдячність за подвижницьку
працю, вірність обов’язку, відданість
ідеалам добра, правди і гуманізму, побажали кожному педагогу міцного здоров’я і оптимізму, впевненості у своїй
силі; життя, наповненого цікавою роботою, сміливими задумами і яскравими
досягненнями, успіхів, благополуччя,
натхнення й творчості для реалізації сучасної, нової освіти.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять доброї, чуйної людини,
професіонала, Педагога з великої літери
колишнього директора КЗ «Оріхівська
ЗОШ I-II ступенів» №3 Леоніда Олексійовича Гука, який відійшов у вічність 03
жовтня 2018 року.
За інформацією відділу освіти, молоді
та спорту виконавчого комітету

Проведено конкурс на визначення
опорного закладу в Оріхівській ОТГ
25 вересня 2018 року відбулося засідання конкурсної комісії з визначення
опорного закладу загальної середньої
освіти в Оріхівській міській ОТГ.
У роботі комісії взяли участь: працівники відділу освіти, міської ради, депутати міської ради. Головою конкурсної
комісії було вибрано начальника відділу
освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Оріхівської міської ради Т. Прищенко, заступником – секретаря міської ради А. Лепетченко, секретарем – В.
Жильцову.
Відділ освіти, молоді та спорту ВК
Оріхівської міської ради провів відповідну роботу щодо ознайомлення
адміністрацій та колективів закладів
загальної середньої освіти Оріхівської
міської ОТГ з умовами конкурсу з визначення опорного закладу освіти.
Основним завданням, яке поставив
перед собою відділ освіти, молоді та
спорту ВК Оріхівської міської ради при
проведенні конкурсу – це створення та
забезпечення умов для отримання якісної освіти учнів Оріхівської ОТГ.
Згідно умов учасники конкурсу повинні були подати заяви з документами,
які містять перспективний план розвитку закладу освіти та опис інвестиційних
потреб.

На конкурс була подана одна заява
та документи комунального закладу «Оріхівська гімназія №1 «Сузір’я»
Оріхівської міської ради. Документи
було подано у визначені Умовами терміни. Від інших закладів освіти заяв не
поступало, тому у конкурсі брав участь
тільки КЗ «Оріхівська гімназія №1 «Сузір’я».
В.о. директора гімназії №1 «Сузір’я»
Наталія Кудіна презентувала роботу гімназії та перспективний план розвитку
опорного закладу.
У голосуванні по визначенню опорного закладу взяли участь 10 членів
конкурсної комісії, з них 8 членів комісії
проголосували –за, 1- проти, 1 – утримався.
Тому комісія винесла таке рішення:
1. Визнати КЗ «Оріхівська гімназія
№1 «Сузір’я» переможцем у конкурсі з
визначення опорного закладу.
2. Винести на сесію Оріхівської міської ради питання про затвердження рішення комісії про визначення опорного
закладу загальної середньої освіти в
Оріхівській ОТГ.
За інформацією відділу освіти, молоді
та спорту виконавчого комітету
Оріхівської міської ради
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Відзначили Міжнародний день людей
похилого віку та День ветерана

Другий місяць осені починається з
особливої дати. 1 жовтня у всьому світі
відзначається Міжнародний день людей
похилого віку, а в Україні це також і День
ветерана.
Тож цього дня в Оріхівському центральному будинку культури відбувся святковий вогник з нагоди Міжнародного дня
людей похилого віку та Дня ветерана.
У щедро наповнений теплом осінній
день друзі-ветерани, за спиною у яких великий віковий і життєвий шлях зібралися в
чудовому товаристві на свято праці, свято
долі, свято життя.
Для кожного ветерана в цей день звучали найкращі слова вітань, пісні та побажання. Аматори сцени подарували святковий
концерт, а пісні та гумор були найкращим
вітанням поважним глядачам.
З привітальними словами до присутніх звернулися: міський голова Сергій
Герасименко, голова районної організації ветеранів України Іван Ревуцький, голова районної державної адміністрації

Максим Проценко, голова районної ради
Карина Дудніченко, заступник начальника управління соціального захисту населення Оріхівської районної державної
адміністрації Тетяна Литвин та головний
лікар Оріхівської ЦРЛ Наталя Бєлова.
Також теплі слова вітань та вдячності на
адресу ветеранів прозвучали від голів ОТГ
Оріхівщини: Володимира Сідуна, Миколи
Свириденка та Юрія Карепетяна.
Цей день є нагадуваням про те, що
кожна людина, кожен громадянин повин
пам’ятати свою історію, вшановувати і надавати підтримку людям похилого віку, ветеранам, пенсіонерам, адже вони найбільше потребують нашої допомоги та уваги.
Ці люди – джерело невичерпної мудрості
та життєвого досвіду. Вони є взірцевим
прикладом для підростаючого покоління.
За інформацією відділу культури,
туризму та охорони культурної
спадщини виконавчого комітету
Оріхівської міської ради

Увага: кабель зв’язку!
Проведення будь-яких земляних робіт,
поблизу охоронної зони кабельної лінії
електрозв’язку, повинно проводитись
тільки після узгодження з відповідальним
підрозділом ПАТ «Укртелеком». За три
доби до початку робіт повідомити про
день і час їх проведення за телефонами
43610, 44098.
Особи, винні у пошкоджені кабельних
ліній електрозв’язку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.
Викрадання кабельних ліній зв’язку та
обладнання - карається штрафом, або позбавленням волі до 3-х років. Підприємства, установи, організації та громадяни,
яким надані у власність, постійне або тим-

часове користування земельні ділянки, де
прокладено кабельні лінії електрозв’язку,
несуть відповідальність за проведення
робіт на ділянках і зобов’язані вжити належні заходи для збереження цих ліній.
Пам’ятайте, що проведення неузгоджених робіт призводить до пошкодження
кабельних ліній електрозв’язку!
Машиністи екскаваторів, водії бульдозерів! ПАМ’ЯТАЙТЕ: ОБРИВ КАБЕЛЮ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ МЕХАНІЗМОМ - НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ДЛЯ ЖИТТЯ, АДЖЕ КАБЕЛЬ ЗНАХОДИТЬСЯ
ПІД ВИСОКОЮ НАПРУГОЮ 2000 V.
Районний центр телекомунікацій № 531
м.Оріхів ЗФ ПАТ «Укртелеком»

Оголошення

З ПОШТИ ОРІХОВА

До уваги підприємців, мешканців
та гостей міста!
12 жовтня з нагоди свят Дня святої Покрови Пречистої Богородиці, Дня Українського козацтва та Дня захисника України
на площі Покровській в місті Оріхові відбудеться святковий ярмарок. Запрошуються підприємці та всі бажаючі прийняти
участь!

Шановна редакція, звернутись до Вас
з листом, змусила мене подія, яка відбулась зі мною у вашому (а тепер і моєму)
місті.
Останні 15 років (з 2003 року) я очолював Гуляйпільську районну організацію ветеранів і добре знаю, що таке для
ветерана щире, добре слово, порада,
моральна чи фінансова підтримка.
Коли 2 роки тому моя дружина стала
інвалідом І групи, ми змушені були переїхати у м.Оріхів (ближче до дітей).
Я був приємно здивований, коли через
декілька днів нашого проживання, до нас
завітала жінка, яка, чемно привітавшись,
повідомила, що вона Тетяна Семенівна –
наша квартальна. Поцікавившись хто ми
та звідки, записала наші прізвища та дати
народження, пояснивши, що це потрібно для привітання з Днем народження
ветеранів через місцеву газету.
А ще, через кілька днів, Тетяна Семенівна, підготувавши необхідні документи, завітала до нашої оселі разом з
депутатом міської ради Лось В.В. та запропонувала дружині написати заяву до
міської ради на матеріальну допомогу
на лікування, яка невдовзі була надана
рішенням виконавчого комітету.
За турботу про ветеранів ми вдячні
місцевій владі та особисто квартальній
Галчанській Тетяні Семенівні та депутату міської ради Лось Валентині Володимирівні.
Хотілось би, щоб про чуйність та доброту таких людей знало якомога більше
людей.
Дякую за розуміння проблеми.

Співчуваємо
3 жовтня 2018 року на 80-му році життя
відійшов у Вічність Гук Леонід Олексійович, Педагог з великої літери і просто добра, чуйна людина..
Життя прожито, але як достойно
Ти, як завжди, крокуючи вперед,
пішов у Вічність гордою ходою,
пізнавши істини прихований секрет.
Педагогічна громадськість Оріхівщини,
виконавчий комітет Оріхівської міської
ради висловлює щирі співчуття дружині –
Гук Раїсі Яківні.
Голова квартального комітету вул.Героїв
АТО та сусіди глибоко сумують з приводу
непоправної втрати – смерті гарної людини, мами, бабусі - Стариченко Катерини
Антонівни, та висловлюють щирі співчуття донці Петровій Галині Михайлівні та
всім рідним та близьким. Сумуємо разом з
вами… Земля їй пухом… Небо раєм.
Голова квартального комітету
Т.С. Галчанська
Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради висловлює співчуття Авдєєвій Тетяні
Миколаївні, її близьким та рідним, з приводу непоправної втрати – смерті матері
Марії Гаврилівни Акуліч. Хай земля їй буде
пухом, а небо раєм. Вічна їй пам’ять.

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

З повагою, ветеран праці категорії дитина війни, Почесний ветеран України,
Крупій Віктор Іванович

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.

5 жовтня свій День народження відзначає голова
квартального комітету Петровська Таїсія Михайлівна
Шановна Таїсіє Михайлівно!
Щиросердно вітаємо Вас з Днем народження та бажаємо міцного здоров’я, безмежного людського щастя,
сімейного добробуту.
Нехай Ваша доля буде довгою та щасливою, і Вас
завжди оточує сімейний затишок та гармонія з навколишнім світом. Нехай Вас завжди підтримують рідні
люди, у Вашому домі панують мир і добро, у серці — доброта, а у справах — мудрість та виваженість.
Нових Вам успіхів, твердості і віри, невичерпної енергії, справжньої товариської підтримки, творчої наснаги
на многії літа!
З повагою, міський голова С. Герасименко,
депутатський корпус та виконавчий комітет
Оріхівської міської ради

Прийміть вітання!
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з Днем народження
члена виконавчого комітету Білогуба
Євгенія Володимировича, провідних
спеціалістів загального відділу з питань
організації роботи, звернень громадян
та забезпечення діяльності виконавчого
комітету Петрову Надію Олександрівну
та Любименко Людмилу Іванівну, головного спеціаліста відділу бюджетних відносин міськвиконкому Писаренко Ольгу
Анатоліївну. Бажаємощоб життя було по
вінця наповнене щастям, добром і любов’ю. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, а душу завжди зігріває радість
від яскравих моментів і позитивних вражень.

З Днем народження вітаєм,
Від усього серця Вам бажаєм,
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла.
Благополуччя та достатку.
Щоб справи всі були впорядку,
Хай посміхається життя,
Та буде кращім майбуття.

Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з ювілейним днем народження голову квартального комітету Назаренко Таїсію Григорівну, а також
з днем народження голів квартальних
комітетів Коточигову Тетяну Іванівну,
Петровську Таїсію Михайлівну, Петренка Сергія Івановича. Нехай життя тече
під знаком щастя і любові. І буде зігріте
добром, любов’ю, гараздами, а поруч будуть близькі і друзі.

Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторна, ім.І.Франка, Фестивальна
щиро вітає з ювілейним Днем народження Василину Анну Степанівну та бажає: нехай у серці розкошує літо, нехай
цвітуть ще довго дні ваші й літа, щоб у
житті було чому радіти, ріка здоров’я
припливає золота! Також вітаємо з Днем
народження: Шалогана Володимира
Денисовича, Рижевського Володимира
Миколайовича, Трюхан Юлію Вікторівну,
Пільгуй Юлію Василівну, Смєюху Ігоря
Миколайовича, Дуйловського Степана
Івановича, Храпача Андрія Андрійовича.
Любові, щастя і добра на довгі роки, хай
усмішка сяє завжди на устах, родинного
тепла, людської поваги, сили доволі, віри
й наснаги!
З повагою, голова квартального
комітету О.Г. Бадун

Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради та голова ветеранської організації інвалідів війни та збройних сил
вітають з Днем народження: Максименко
Марію Степанівну, Міхеда Миколу Павловича!
Прийміть найщиріші вітання та сердечні поздоровлення з нагоди Дня народження! Бажаємо Вам і вашим родинам
міцного здоров’я, щастя, сил і мужності,
добра і радості, благополуччя та довголіття!

Z Квартальний комітет вул. Героїв АТО
вітає іменинників: Маруєву Надію Степанівну, Жир Олену Анатоліївну, Сарпій
Олега Вікторовича, Вітер Марію Тимофіївну, Хлонь Ніну Василівну, Дернового
Анатолія Григоровича. Бажаємо іменинникам: здоров’я, добра, довголіття. Хай
вистачить щастя на ціле життя, хай скрізь
буде лад – на роботі, в сім’ї, і радість на
серці, і хліб на столі.
З повагою, голова квартального
комітету, Т.С. Галчанська

Z Щиро вітаємо жовтневих ювілярів
с.Нестерянка: Котенко Олександру Данилівну з 90-то річчям, Передерій Ніну
Костянтинівну з 80-ти річчям, Тарасенко
Миколу Івановича з 75-ти річчям:
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле років іще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом!
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
Хай весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам!
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!
З найщирішими вітаннями,
ветеранська спілка, в.о. старости
та жителі с.Нестерянка

Z Жителі села Новоандріївка щиро
вітають вчителів, ветеранів педагогічної
праці колишньої Новоандріївської школи, вихователів дитячого садка, вчителів
Нестерянської музичної школи з Днем
вчителя. Бажаємо Вам міцного здоров’я,
любові, добра, чистого, мирного, блакитного неба. Поваги, пошани й людського
тепла.
Лупинос Євгенія Михайлівна,
с.Новоандріївка

Z Депутат міської ради Лось В.В. та
мешканці вулиць Дмитра Донцова, Павла Сергієнка, провулку Дмитра Донцова
вітають голову квартального комітету
Петренка Сергія Івановича з Днем народження.

Телефонуйте: редактор – 4-31-21,
секретар міської ради – 4-36-24.
Газета виходить у другу і четверту
п’ятницю місяця українською та
російською мовами.

Z Вітаємо з Днем народження соціального працівника Піхулю Ніну. Бажаємо безмежного щастя та міцного здоров’я. Нехай кожен день буде сповнений
добром та щастям.
З повагою, жителі заводського мікрорайону Свириденко Н.І., Парнасов С.П.
Z Сім’ї Пінчук В.Т., Корнієнко Л.А., Шаповал М.Я., Закладна Р.П., Діброва Л.Ф.,
Мартовод С.І. вітаєм з днем народження
подругу, колегу і куму Свириденко Ніну
Іванівну. Бажаємо миру, добробуту, оптимізму, кожного дня щастя, добра і любові!
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