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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

З визначною історичною подією присутніх
привітав міський голова С.М. Герасименко,
який зазначив, що День Соборності це державне свято, яке символізує єдність українських
земель, є символом боротьби за волю, порозуміння між людьми, надії і віри у майбутнє. Побажав всім присутнім міцного здоров’я, миру,

Обсяг власних доходів загального та
спеціального фонду бюджету Оріхівської
ОТГ на 2018 рік обраховано в сумі 61892,9
тис. грн., у тому числі обсяг загального фонду – 60 772,9 тис. грн., спеціального фонду
– 1 120,0 тис. грн. За бюджетом Оріхівської
ОТГ закріплені доходні джерела, визначені
статтями 64, 69 Бюджетного кодексу України, з яких одним з головних є податок на
доходи фізичних осіб, який з 2018 року зараховується до бюджету Оріхівської ОТГ в
розмірі 60 відсотків від обсягу податку, що
справляється на території Оріхівської ОТГ.
Податок на доходи фізичних осіб обрахований відповідно до Методики прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб, затвердженої наказом Мінфіну
від 24.12.2010 № 1646 та становить 51,3
відсотків обсягу податкових надходжень

загального фонду бюджету Оріхівської
ОТГ. Очікується, що в 2018 році до бюджету
Оріхівської ОТГ надійде податку на доходи
фізичних осіб в сумі – 31 205,0 тис. грн.
Також одними з найголовніших джерел
наповнення бюджету Оріхівськї ОТГ є місцеві податки до яких включаються податок
на майно та єдиний податок, надходження
яких в 2018 році планується в сумі 22 303,9
тис.грн., що на 1 498,4 тис.грн або 107,2%
більше надходжень 2017 року.
В бюджеті Оріхівської ОТГ враховано обсяг базової дотації, освітньої та медичної
субвенції ,які передбачені Законом України «Про Державний бюджету України на
2018 рік» , у сумі 58 237,17 тис. грн.
Видаткова частина бюджету на 2018 рік
становить 120 258,286тис.грн. із них:
- 67 693,8тис.грн. направляється на утри-
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злагоди, натхнення, нових досягнень на благо
рідного краю та України. Від органу державної
влади участь в заході взяв голова райдержадміністрації М.Г. Проценко, який також привітав
присутніх.
Під час урочистостей була відзначена історична важливість подій 22 січня 1919 року,
коли в Києві на Софійській площі був оприлюднений акт об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської
Народної Республіки в єдину соборну
державу. Акт злуки страв величною маніфестацією єднання східних та західних
український земель, днем народження
єдиної, незалежної, соборної держави.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять борців за свободу, незалежність та соборність України всіх часів,
зокрема загиблих у зоні АТО.
Своїми виступами захід прикрасили
учні Оріхівської Гімназії № 1, вокальний
ансамбль «Лілея» Нестерянської музичної школи, народний вокальний ансамбль
«Вечірня зіронька», народний хор «Таврія», народний оркестр народних інструментів, зразковий хореографічний ансамбл «Веселкові
барви», вокальний анансамбль Будинку дитячої творчості та дует будинку культури у складі
Т. Темненко та А. Максимової.
Цього ж дня міський голова С.М. Герасименко
відвідав урочисту лінійку в Оріхівській гімназії
№ 1 «Ми українці», присвячену Дню Соборності
України, в якій взяли участь учні 7-11 класів навчального закладу. Керівник громади привітав
педагогів та гімназистів зі святом, наголошуючи на історичній значимості відповідної події
для українського народу, та побажав присутнім
міцного здоров’я, щастя, добра, миру і злагоди.
Під час заходу учнями було проведено патріотичний флеш-моб, під час якого символічно всі регіони України (кожен клас представляв
окрему область нашої держави) об’єдналися в
єдиний ланцюг «єднання», зокрема Донецька,
Луганська області та АР Крим.
Фото надані редакцією газети
«Трудова слава»

Інформація про затверджений бюджет на 2018 р.
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Îð³õ³âñüêà ãðîìàäà â³äçíà÷èëà
Äåíü Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè
22 січня в будинку культури відбувся урочистий захід до Дня Соборності України «Соборна єдина Україна» за участю представників
органів місцевого самоврядування, органів
державної влади, громадських організацій,
депутатів місцевих рад, військовослужбовців,
учнівської молоді та членів територіальної громади.

П’ятниця

25 січня 2018 року у великій залі районної ради під головуванням міського
голови відбулось засідання 10 сесії Оріхівською міської ради сьомого скликання. На засідання сесії були запрошені керівники сільських територій, депутати
міської ради, керівники комунальних підприємств та закладів, голови квартальних комітетів. З 26 обраних до міської ради депутатів на засіданні сесії були
присутні 21.
Перед відкриттям сесії секретар ради Лепетченко А.М. провела короткий інструктаж для депутатів з користування пультом для голосування, адже на цій
сесії вперше була задіяна електронна система поіменного голосування.
На початку засідання міський голова Герасименко С.М. оголосив хвилину
мовчання за загиблими захисниками в зоні проведення антитерористичної
операції на сході країни.
Після процедурних питань обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження регламенту роботи сесії депутати перейшли до розгляду питань
черги денної.
Було розглянуто та прийнято рішення про створення відділу державної
реєстрації виконавчого комітету Оріхівської міської ради, про надання пільг
суб’єктам підприємницької діяльності, які організовують харчування в закладах освіти, про передачу в оперативне управління автобуса VOLKSWAGEN
CRAFTER комунальному підприємству «Нестерянський комунальник» та інші.
Також депутати підтримали пропозицію депутата Мниха О.М. щодо направлення запиту до Оріхівського відділення поліції в частині фінансування відділення
за останні 3 роки.
Результати поіменного голосування були оприлюднені в день голосування
на сайті міської ради в розділі «Рішення міської ради».

Â³äáóëàñü àêö³ÿ «Ì³ñò ºäíàííÿ»
22 січня 2018 року на Оріхівському мосту, що біля автовокзалу проходила
ація «Міст Єднання» присвячена Дню Соборності України.
Ініціаторами заходу виступили Всеукраїнське об’єднання «Свобода» та Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Сокіл». У акції прийняли участь
учнівська молодь м.Оріхова, педагоги, члени громадської організації «Учасники бойових дій АТО Оріхівського району» та члени НВР «Правий сектор», активна громадськість міста.
Містян об’єднав традиційний ланцюг єдності, який простягнувся від вулиці
Запорізької через міст р. Конка до протилежного берегу. Всі, хто об’єднався у
ланцюг, заспівали Гімн України і прив’язали жовто-блакитні стрічки до перил
мосту. Водії, які проїздили повз зібрання, вітали всіх гучними сигналами.
Акція - це чергове нагадування про те, що Україна має бути нероздільною та
соборною.
Велика вдячність педагогічному колективу Оріхівського НВК №2 ім.Академіка Лазаряна та її учням за активну участь та підтримку молодих активістів
організації «Сокіл» Поліну Агапкову та Маргариту Мартовод, які продовжили
акцію і в Оріхівській ЗОШ №3 провівши там лекцію до Дня Соборності України.
Дякуємо представникам Оріхівської міської ради об’єднаної територіальної
громади та районній державній адміністрації, які також долучилися до акції.
Голова Оріхівської організації ВО «Свобода»

мання закладів освіти, в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 34 222,2тис.грн.;
- на утримання ДЮСШ в м. Оріхів - 1
677,1тис.грн.
- для забезпечення видатків на надання
первинної медичної допомоги до 01 липня
2018 року - 4 816,22тис.грн., в тому числі
за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим -2 651,7тис.грн та
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих
захворювань -765 470тис.грн.;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення та інші види соціальної допомоги -1 579,3 т.грн.;
- на утримання закладів культури та мистецтва – 8 886,9тис.грн.;
- на підтримку житлово-експлуатаційних
господарств планується 2500,0 тис.грн.,
- на проведення поточних та капітальних

ремонтів доріг - 2 300,0тис.грн.;
- на утримання КП «Благоустрій» 4250,0тис.грн.;
- на оплату послуг з друкування міської
газети «Оріхів» 46,8тис.грн.;
- надання субвенції районному бюджету в сумі 1509,0тис.грн., із них: на виплату
компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги людям похилого віку інвалідам різних категорій в сумі 281,67тис.
грн., частка співфінансування Оріхівської
ОТГ на утримання КЗ «Територіальний
центр» - 850,0 тис грн., частка співфінансування Оріхівської ОТГ на утримання
Оріхівської районної ради - 300,0 тис
грн.;виплату допомоги особам ,які постійно потребують процедур гемодіалізу
крові-77,4 тис грн..
- частка співфінансування Оріхівської
ОТГ на утримання КУ «Трудовий архів» 153,0тис.грн.
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18 січня 2018 року під головуванням міського
голови відбулось засідання виконавчого комітету Оріхівської міської ради. На засіданні були
присутні 15 членів міськвиконкому та запрошені
співдоповідачі та заявники.
Згідно черги денної було розглянуто 14 питань,
серед яких були: інформація про роботу міської
ради та її депутатського корпусу, про виконання
міської Програми «Економічна підтримка міської
газети «Оріхів» на 2016-2018 роки, звіт про роботу ліфтового господарства, погодження графіка
роботи об’єкта сфери торгівлі, присвоєння поштової адреси та інші питання порядку денного.

Ðîçïî÷àòî ïðèéîì
äîêóìåíò³â äëÿ îôîðìëåííÿ
ñîö³àëüíî¿ Êàðòêè Îð³õ³âöÿ
Як повідомлялось раніше, в Оріхівській ОТГ запроваджується соціальна Картка Оріхівця, що
дасть можливість виконавчому комітету міської
ради здійснювати контроль за розміром компенсації перевізнику за перевезення пільгових категорій населення громади на приміських маршрутах автомобільного та залізничного транспорту.
Відповідне рішення від 21.12.2017 року №13 «Про
затвердження Програми відшкодування фактичних витрат за пільгові перевезення окремих
категорій громадян Оріхівської міської ОТГ на
2018-2020 роки» було прийнято на восьмій сесії
Оріхівської міської ради.
Чинним законодавством визначено категорії
громадян, які мають право на користування
пільговим проїздом на приміських маршрутах. Детальніше з переліком пільгових категорій можна
ознайомитись на сайті Оріхівської міської ради:
www.ormr.gov.ua.
Власник даної картки зможе користуватись пільгами в приміському автомобільному та залізничному транспорті.
На даному етапі є домовленість з перевізниками
щодо функціонування Картки Оріхівця та здійснюється закупівля необхідного обладнання. Однак
подати документи на виготовлення картки можна
вже сьогодні.
Для оформлення Картки Оріхівця мешканцям
міста необхідно особисто звернутись до виконавчого комітету Оріхівської міської ради (м.Оріхів,
вул.Шеченка, 11) кабінет №1. Мешканці сіл
Оріхівської ОТГ мають звертатись до виконуючого
обов’язки старости села.
При собі необхідно мати оригінали таких документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- посвідчення про право на пільгу.
Картка буде видаватись виконавчим комітетом
Оріхівської міської ради та виконуючими обов’язки старост сіл Оріхівської ОТГ на відповідних територіях пільговим категоріям населення на безоплатній основі.
Нагадуємо алгоритм дії соціальної картки:
- картка видається виконавчим комітетом
Оріхівської міської ради пільговим категоріям населення на безоплатній основі за пред’явлення
вищевказаних документів;
- картка пред’являється водію приміського
транспорту (або касиру залізничного транспорту),
який сканує її за допомогою спеціального пристрою;
- дані про пільговика, який скористався пільговим проїздом зберігаються у сканері і знімаються працівником міськвиконкому через певний
проміжок часу;
- міськвиконком проводить аналіз отриманих
даних про кількість пільговиків і виплачує компенсацію перевізнику.
На сьогодні, документи на отримання соціальної
картки вже подали більше 150 мешканців Оріхівської об’єднаної територіальної громади.
Про початок видачі та функціонування карток
буде повідомлено додатково.

Оголошення
 Продам 1-но кімнатну квартиру в центрі міста,
загальна площа 36,0 м. кв. т.099-751-96-58
 Міняю 2-х кімнатину квартиру 50 м. кв 3 х 9 на
житловий газифікований будинок в центрі міста або
продам. т. 099-007-28-09

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

Ïðèéì³òü â³òàííÿ!
 Квартальний комітет провулку
Василя Стуса щиро вітає з Днем народження: Ковальську Людмилу Миколаївну та Стеценко Наталю Олександрівну! Бажаємо Вам міцного здоров’я,
добра й радості. Хай мати Божа Вас
охороняє а янгол-охоронець з плеча
ніколи не злітає! Боже благословення
нехай береже Вас довгії літа!
З повагою, голова квартального
комітету: Г.М. Сергієнко
Поздравляем с 60-ти летним юбилеем Светлану Михайловну Клименко!
Желаем здоровья, счастья и любви, примите поздравленья с юбилеем, бокалы
наполняя много раз, пусть будет все,
что в жизни мы имеем. Пусть каждый
тост доставит удовольствие, словами о
любви и доброте! Пусть опыт жизни,
мудрость и спокойствие позволят быть
всегда на высоте! Здоровья, счастья и
удачи, уваженья, красоты и доброты!
С уважением твои друзья,
соседи с.Омельник
 Самую лучшую, милую подругу
Клименко Светлану Михайловну поздравляем с 60-ти летним юбилеем!
Дорогая Светочка, букеты так нарядны и красивы, сегодня счастья хочется желать, ведь 60 приятная причина,
чтоб вместе дорогих людей собрать. С
любовью что-то радостное вспомнить,
вперед с улыбкой доброй посмотреть и
верить, жизнь надежды все исполнит
и будет светлой, солнечной и впредь.
Улыбнись, слезинку с глаз взмахни,
почаще улыбайся, низкий наш поклон
прими. Смело разменяй не один еще десяток лет и с радостью лет до ста живи!
С любовью: Лупинос Г.Ю,
Сергиенко Г.Н, Сергиенко М.И
 Поздравляем Клименко Светлану Михайловну с юбилейным Днем
рождения! Пусть годы бегут и бегут
– не беда, пусть рядом здоровье и счастье всегда, пусть счастье, как птица на
крыльях летит а сердце не знает тревог
и обид. Пусть лицо зацветет озареньем
если даже седины как снег, возраст ведь
не имеет значенья, если молод душой
человек! Пусть все цветы у ног твоих
падут, пусть звезды в изумруды превратятся, пусть горе и печали прочь уйдут,
пусть в этот день мечты твои свершатся!
С уважением и любовью: Сергиенко
Г.Н, Мануйлова Л.И, Чепурко В.З,
Сокол Г.А
 Поздравляю Клименко Светлану Михайловну с юбилейным Днем
рождения! Будь все время красивой и
душой и собой, будь все время любимой и зимой и весной. Не склоняйся рябиной если будет беда, будь все время
счастливой в этот день и всегда! Пусть
в этот день Вам солнце ярче светит, цветы под ноги падают ковром, желаю тебе
здоровья, счастья, света, всего того, что
называется добром!
С любовью и уважением,
Сергиенко Галина Николаевна.
 Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради та голова ветеранської організації інвалідів війни та збройних
сил вітають з Днем народження: Масько Євгена Максимовича, Трегуб Олександра Миколайовича, Кулину Антона
Івановича!
Щиро вітаємо Вас з Днем народжен-
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ня! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів
у будь-яких починаннях, щоденних
справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай вас підтримують та надихають
рідні люди, розуміють та допомагають
близькі, минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням
та радістю сьогодення.
 Голова квартального комітету вулиці Героїв АТО вітає з Днем народження: Кононенка Володимира Володимировича, Будько Наталію Олександрівну,
Залозну Світлану Василівну, Бражник
Жану Дмитрівну, Шкуро Лідію Семенівну, Качан Світлану Валеріївну! З
ювілейним Днем народження Матвеєву
Ірину Леонідівну! Бажаю Вам здоров’я,
сімейного щастя, поваги від рідних та
друзів. Здійснення всіх мрій та задумів!
З повагою: голова квартального
комітету Галчанська Т.С
 Голова квартального комітету
вулиці Травневої вітає іменинників
вулиці: Демінську Дашу, Бутенко Влада, Платонова Володимира, Душило
Надію, Чорну Людмилу, Засименко
Анну Василівну, Бородай Ніну, Ковальовського Михайла, Гашенко Аделіну,
Гетьман Надію Іванівну, Яворську Марину, Приходько Ніколь, Топор Якова,
Ромашкіну Надію!
З ювілейним Днем народження: Душило Миколу, Солопенко Любов Опанасівну, Силку Сергія, Щебетун Миколу, Терновського Сергія, Постельняк
Олю, Бондарчук Олю Іванівну, Натучу
В’ячеслава Яковича, Галушко Марину,
Німченко Руслана, Федоренко Наталю,
Білоус Марину! Бажаю здоров’я міцного та довголіття, нехай супроводжують
щаслива зоря удачі! Божого благословення, у домі панують любов та злагода!
Голова квартального
комітету Чиквашвілі Л.П
 Голова квартального комітету вулиці Машинотракторної, провулку Фестивального та Івана Франка щиро вітає
з Днем народження: Клименко Людмилу Костянтинівну, Красно Тетяну
Іванівну, Соловйову Тетяну Борисівну,
Мамай Тетяну Василівну, Борисенко
Євгенію Моісеївну, Бурдяк Світлану
Олександрівну, Пряжка Богдана Михайловича!
Прийміть мої найщиріші вітання з
Днем народження! Від усього серця бажаю Вам міцного здоров’я та життєвої
наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного
щастя, злагоди та добробуту у Вашій
оселі! Нехай здійсняться усі заповітні
мрії, а будь-які повороти долі завжди
відкривають лише нові обрії майбутніх
перспектив! Щастя Вам, радості, добра
і благополуччя!
З повагою голова квартального
комітету: Бадун О.Г
Щиро вітаємо з Днем народження
гарну жіночку: Клименко Людмилу Костянтинівну!
Люся! Желаем чтоб хрусталь твоей
мечты не мог разбиться о скалу ненастья, и чтоб весной, корда цветут сады,
глаза твои всегда сияли счастьем! Желает колектив колег прожить на свете
при здоровье целый век!
Колектив апарату управління
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колишньої Райсільгосптехніки Надія,
Ніна, Олександра, Марія, Зінаїда,
Тетяна.
 З Днем народження вітаємо працівників КП «Оріхівський водоканал»:
Колосову Світлану Юріївну, Кудлюк
Лідію Олександрівну,Симонець Миколу Івановича, Самойлик Олександра Михайловича, Ярошина Сергія
Олексійовича, Козеренко Анатолія
Івановича, Богиню Людмилу Володимирівну, Стрижак Сергія Миколайовича, Черникову Людмилу Миколаївну!Нехай чари у Вашому житті будуть
тільки світлими, сни - солодкими, а
дні - сонячними та зігрітими теплом
дружніх сердець ! Щиро вітаємо з днем
народження, зичємо щастя, успіхів, любові, вірних друзів та світлих мрій ! І
- усього найкращого !
Начальник КП «Оріхівський водоканал» Іванченко В.М
 Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з Днем народження голів квартальних комітетів міста
Оріхова: Сіміохіну Валентину Яківну,
Гуржій Петра Григоровича, Онищенко
Віру Дмитрівну, Рудченко Ірину Костянтинівну, Богиню Степана Івановича, Дригу Тетяну Вікторівну, Шапран
Валентину Павлівну та старшу будинку
вул.Шевченка, 17 Чуприну Раїсу Пилипівну!
Від усієї душі зичимо Вам здоров’я,
достатку, щоб усі ваші бажання і мрії
стали реальністю. Щастя вам, доброго
настрою на довгі роки, почуття задоволення від зробленого. Хай у ваших
оселях буде затишок, спокій і радість
й доля буде прихильною до вас у всіх
починаннях! Вітаємо з Днем народження!
 Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з Днем народження
своїх працівників: Сьомченко Юлію
Вікторівну, Ревуцьку Олену Федорівну,
Жбанкову Людмилу Михайлівну, Гордик Юрія Івановича, Кравченка Костянтина Володимировича, Трифанову
Зінаїду Яківну!
Вітаємо Вас з Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів
у будь-яких починаннях, щоденних
справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай вас підтримують та надихають
рідні люди, розуміють та допомагають
колеги, минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням
та радістю сьогодення.
 Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з Днем народження:
виконуючого директора фермерського господарства «Ясени» члена виконавчого комітету міської ради Цвігуна
Василя Володимировича, начальника
КП «Благоустрій» Короткову Олену Василівну, депутата міської ради Прищенко Костянтина Васильовича та начальника відділу освіти , молоді та спорту
Прищенко Тетяну Костянтинівну!
Від усієї душі бажаємо іменинникам
міцного здоров’я на багато років життя,
успіхів, родинного щастя й добробуту,
прихильності фортуни та здійснення
всіх ваших задумів. Тож нехай кожний
ваш день наповнюється найважливішими словами, які зігріватимуть душу,
принесуть тепло. З роси та з води вам!
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