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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Дім радості і творчості
Протягом
навчального
року в Оріхівський Будинок
дитячої творчості поспішають хлопчики та дівчатка,
щоб поринути у цікаве, змістовне, корисне, насичене
різнобарв’ям захоплюючих
справ життя.
До послуг дітей – хореографічний гурток, естрадного співу, образотворчого
мистецтва, пішохідного туризму, цифрової фотографії,
декоративно-ужиткового
мистецтва (аплікація, квіткові композиції, кардмейкінг – листівки
ручної роботи, оригамі, художній розпис,
соломоплетіння, техніка сучасного декору), автомоделювання, судномоделювання, ракетомоделювання.
Широкий спектр гуртків і творчих об’єднань задовольняє уподобання і вимоги
сучасних дітей та молоді. Серед вихованців позашкільного закладу – переможці
міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, виставок, змагань та
фестивалів.
На сьогоднішній день за уваги, допомоги, підтримки Оріхівської міської ради,
депутатів міської ради, відділу освіти,
громадськості, батьків, злагодженої праці педагогічного колективу зміцнюється
матеріальна база, проводиться поточний
ремонт навчальних класів, продовжується встановлення нових віконних блоків,
оновлення всієї покрівлі закладу, благоустрій території, відкриваються нові гуртки та інше.
У Будинку дитячої творчості кожен знаходить справу до душі, відчуває захоплен-

31 липня 2019 року в рамках проекту Зміцнення демократичного врядування, що реалізується громадською організацією «СТЕП» за підтримки
National Endowment for Democracy,
відбулось засідання робочої групи по
підготовці та проведенню інформаційної кампанії з планування розвитку публічного простору у місті Оріхів.
Обговорювали основні заходи кампанії:
проведення
інформаційних
майданчиків,
публічних
консультаня улюбленою справою, отримує радість
спілкування та психологічний комфорт.
В закладі є всі умови для того, щоб юна
особистість розвивалась гармонійно і різнобічно.
Щороку вихованці та педагоги Будинку
дитячої творчості багатогранними талантами, успіхами та творчістю додають яскравих і позитивних акцентів іміджу своєму позашкільному закладу та громаді.
На сьогодні продовжується запис дітей
до роботи в гуртках. Колектив закладу
активно готується до початку нового навчального року.
Кожна дитина в змозі стати однією із
найяскравіших, найталановитіших і найвідоміших у тій справі, яку вона обере,
щоб реалізувати свій творчий потенціал,
і якій залюбки присвятите вільний час, а
в майбутньому, можливо, оберете і своєю
професією.
Будинок дитячої творчості – це дім,
де живуть радість і творчість, в закладі
завжди чекають на дітей Оріхівської громади.

Оріхівська ОТГ має досить високу оцінку
прозорості бюджету
19 липня радниця з місцевих фінансів
Запорізького Центру розвитку місцевого
самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», Дар’я
Акуліч відвідала Оріхівську ОТГ для проведення оцінки прозорості місцевого
бюджету за Методологією оцінювання
прозорості місцевих бюджетів.
Як зазначила радниця, ця Методологія розроблена Фондом «Східна Європа»
спільно з Громадським партнерством «За
прозорі місцеві бюджети!» у співпраці з
Асоціацією міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу. Основою
інструментарію Методології є критерії
оцінки прозорості, які мають значний потенціал для подальшого вдосконалення.
Особливу увагу серед цих критеріїв оцін-

ки приділено інтеграції з можливостями
сучасних IT-рішень: E-data, Prozorro, практик візуалізації місцевого бюджету, залучення громадян на різних стадіях бюджетного процесу тощо.
«Тішуся, що Оріхівська ОТГ має досить
високу оцінку прозорості свого бюджету.
Це говорить про те, що громада просунулася далі нормативних вимог та застосовує сучасні інноваційні практики, які, на
мою думку, краще демонструють суспільству відкритість інформації та прозорість
прийняття рішень. Підвищення рівня публічності бюджетного процесу дає можливість захищати інтереси суспільства та
зменшити вірогідність зловживань на всіх
етапах бюджетного процесу,» - зауважила
Дар’я Акуліч.

Як громада освоює кошти субвенції
З метою створення та модернізації
інфраструктури громади
виконавчим
комітетом Оріхівської міської ради подано чотири проектні заявки для освоєння
коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних
громад на 2019 рік у розмірі 2 998 500 грн.
Дані проекти отримали позитивний
висновок Запорізької обласної державної
адміністрації щодо відповідності проектів
плану соціально – економічного розвитку
Оріхівської ОТГ та погодження Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово комунального господарства
України.
Надаємо громадськості для ознайомлення подані проекти :
«Придбання транспортного
засобу
спеціального призначення (самоскида)

Плануємо публічний простір на прикладі
площі Покровської у місті Оріхів

для комунального підприємства «Житлосервіс» Оріхівської міської ради Запорізької області - 1167,822 тис. грн.
«Придбання транспортного
засобу
спеціального призначення (екскаватора-навантажувача) для комунального підприємства «Нестерянський комунальник»
Оріхівської міської ради - 1150,000 тис.
грн.
«Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-13/66
електропостачання вуличного освітлення по вул. Суворова в с. Новопавлівка
Оріхівського району Запорізької області»
- 378,063 тис. грн.
«Реконструкція ПЛ - 0,4 кВ КТП-46/293
електропостачання вуличного освітлення
по вул. Шевченка, вул. Шкільна с. Копані
Оріхівського району Запорізької області»
- 302,615 тис. грн.

цій та презентації успішних проектів.
Підготовлено проект тематичного інформаційного бюлетеню з метою подальшого розповсюдження. Всі учасники робочої групи мали можливість поділитися
своїми ідеями та висловити свої думки.
Про дати проведення відповідних
інформаційних
майданчиків
буде
повідомлено
додатково.
За інформацією відділу розвитку
інфраструктури, інвестицій, містобудування та архітектури

Будні працівників житлово-комунального
господарства
Справедливо нарікаючи на роботу
працівників житлово-комунального господарства, мешканці громади іноді не
замислюються над тим, наскільки важкою буває праця його робітників.
Головна причина аварій в системі
водопостачання – це зношеність водопровідних мереж. Загальна довжина
водопровідних трубопроводів м. Оріхів
складає 68 км і поступово проводиться
їх заміна, але на разі фінансові можливості не дозволяють виконати відповідні
роботи по всьому місту, в такому випадку працівники дільниць підприємства
– слюсарі, електрогазозварювальники,
машиністи, – щоразу оперативно приступають до усунення несправностей на
мережах, незважаючи на те, припадає
аварія на вихідний, чи у святковий день,
вдень чи вночі. Працівники за будь-яких
погодних умов докладають максимальних зусиль, щоб оріхівці знову могли отримати таку життєво необхідну послугу.
Таке трапилось нещодавно.
Спочатку надійшов сигнал про відсутність питної води в водопровідній
системі буд. 37 по вул. Й.Янцена, майже
одночасно така інформація надійшла від
жителів буд. 16 по вул. Гоголя та про те,
що виявлено порив у внутрішньоквартальній водопровідній системі по вул.
Покровській. Під загрозою відключення
опинились майже всі багатоквартирні

РІШЕННЯ
виконавчого комітету
Оріхівської міської ради
від 23.07.2019

№308

Про забезпечення збереження кабельних ліній зв’язку при проведенні
земляних робіт на території Оріхівської
міської ОТГ
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Районного центру телекомунікацій №531 м. Оріхів Запорізької
філії ПАТ «Укртелеком» від 04.06.2019
№102 про забезпечення збереження
лінійних споруд, об’єктів електрозв’язку
ПАТ «Укртелеком» на території населених пунктів Оріхівської міської ОТГ, виконавчий комітет Оріхівської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Рекомендувати на території населених пунктів Оріхівської міської ОТГ в місцях проходження підземних кабельних
ліній електрозв’язку проведення будь-яких земельних робіт на глибині понад 30
см, зокрема заміну опор, під’єднання до
житлових будинків водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев, викопування підвалів, колодязів та інших робіт, пов’язаних із риттям

будинки в центрі м. Оріхів.
Працівниками КП «Оріхівський водоканал» спочатку було ліквідовано аварію
на внутрішньоквартальній мережі і незабаром на врізках в житлові будинки 37
по вул. Й.Янцена та буд. 16 по вул. Гоголя, паралельно з цим працівниками КП
«Житлосервіс» виконувались роботи на
внутрішньбудинкових
водопровідних
мережах.
Складність була в тому, що діючі металеві труби будинків повністю вийшли з
ладу, тому було прийняте рішення замінити їх на пластикові. В зв’язку з тим, що
аварійні роботи не вдалось завершити
протягом дня, організували вечірній та
ранковий завіз питної води населенню.
Приємно було бачити організовану
та злагоджену роботу працівників комунальних підприємств «Оріхівський
водоканал» та «Житлосервіс», а саме:
Шевченка В., Сергієнка П., Карауланова
В., Півторацького М., Авраменка Є., Літвінова О., Гогіна С., а також водія КП «Благоустрій» Маслака В.
Міськвиконком дякує всім працівникам житлово-комунального господарства за дієву участь в ліквідації аварії, а
жителів міста за розуміння ситуації, що
склалась.
За іфнормацією відділу житлово-комунального господарства та благоустрою

ґрунту, без попереднього погодження та
письмового дозволу виконавчого комітету Оріхівської міської ради та виклику на місце робіт працівника Районного
центру телекомунікацій №531 м.Оріхів
Запорізької філії ПАТ «Укртелеком», який
перебуває за адресою: м.Оріхів, вулиця
Покровська,59а, телефон 44098,43610.
2. Виклик працівника електрозв’язку
має бути здійснений за 3 доби до початку виконання будь-яких земляних робіт.
3. Винні у порушенні Правил охорони
ліній електрозв’язку згідно зі ст.188 та
360 Кримінального кодексу України притягуються до кримінальної та матеріальної відповідальності.
4. Відділу розвитку інфраструктури,
інвестицій, містобудування, архітектури
провести роз’яснювальну роботу з даного питання серед населення.
5. Дане рішення опублікувати в інформаційному віснику «Оріхів» та на сайті
Оріхівської міської ради.
6. Рішення виконавчого комітету
Оріхівської міської ради від 22.03.2018
№259 року вважати таким, що втратило
чинність.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів Салогуба О.В.
Міський голова

С. ГЕРАСИМЕНКО
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Не допустіть пожеж в екосистемах!
Розпочався
пожежонебезпечний
період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як
миттєво пожежа набуває загрозливих
масштабів. Вітряна погода сприяє дуже
швидкому поширенню вогню. Рятувальники стикаються з проблемою недотримання людьми правил пожежної
безпеки під час відвідування екосистем.
Як результат – масштабні пожежі на
відкритій території, непоправна шкода
екології та чималі матеріальні збитки.
Пам’ятайте, користуватись вогнем для
знищення сухої трави та сміття категорично заборонено. Адже ці необдумані
дії можуть призвести до розповсюдження вогню на житлові, господарські споруди та дачні садиби.
За статистикою ГУ ДСНС України у Запорізькій області з початку цього року
виникла 1412 пожежі в екосистемах, в
результаті чого вогнем було знищено
– 539,968 Га території навколишнього
природного середовища.
В усіх випадках вогнеборці вчасно
приборкали полум’я та запобігли його
розповсюдженню на більш значну територію.
Рятувальники вкрай стурбовані та
звертаються до громадян з проханням
бути пильними та обережними під час
відпочинку на природі, дотримуватись
правил пожежної безпеки. Але, якщо
вже так сталося, що невинне багаття
переходить у неконтрольоване розповсюдження вогню у велику пожежу, одразу телефонуйте до Служби порятунку
«101».
З метою запобігання травмуванню та
загибелі людей внаслідок порушення
елементарних правил безпеки життєдіяльності, виховання у громадян
культури безпечної поведінки надсилаємо Вам експрес-інформацію та просимо сприяти проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
фахівців Вашого відомства. Давайте разом дбати про безпеку! Щиро запрошуємо до співпраці, яка є необхідною для
підвищення рівня обізнаності людей
щодо правил безпеки життєдіяльності.
Лише разом ми зробимо життя безпечним!
Як безпечно розпалити багаття

- місце для багаття обирайте на відкритому, але захищеному від вітру місці. Навіть невеликий вітерець здатний
викликати швидке поширення вогню;
- не можна розводити багаття ближче,
ніж у 4–6 метрах від дерев, смолистих
пнів або коренів;
- не розводьте багаття на ділянках із
сухим очеретом, мохом або травою;
- не розводьте велике багаття. По
можливості використовуйте вже існуючі
місця для розведення вогнища;
- ніколи не залишайте вогнище без
нагляду;
- залишаючи місце відпочинку, загасіть вогнище, заливши його водою. Переконайтесь, що у вогнищі не залишилось жодної жарини.
Що робити в разі виникнення пожежі
в екосистемах
- не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;
- не тікайте від полум’я у протилежний від вогню бік, а долайте крайку
вогню проти вітру, закривши голову і
обличчя одягом;
- з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко,
перпендикулярно напряму поширення
вогню;
- якщо втекти від пожежі неможливо,
то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або прикрийте ніс та рот мокрим одягом;
- будьте обережні в місцях загоряння
високих дерев, вони можуть завалитися
та травмувати вас;
- особливо будьте обережні у місцях
торф’яних пожеж, враховуйте, що там
можуть створюватися глибокі вирви,
тому рухайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що
вигорів;
Якщо ви помітили загоряння у екосистемах – одразу зателефонуйте до Служби порятунку «101».
Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує ваші шанси не потрапити у надзвичайну подію та зберегти своє життя і здоров’я!
За інформацією Оріхівський районний
сектор ГУ ДСНС України
у Запорізькій області

Про визнання таким, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови Оріхівської райдержадміністрації
Районною державною адміністрацією прийнято нормативно-правовий
акт — розпорядження голови Оріхівської районної державної адміністрації
Запорізької області від 08.02.2019 №
37 «Про визнання таким, що втратили чинність, деяких розпоряджень
голови Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області»,
яке було зареєстроване у Головному
територіальному управлінні юстиції

у Запорізькій області 18.02.2019 за №
11/2055. З повним текстом вищезгаданого розпорядження можна ознайомитись
на офіційному веб-сайті Оріхівської райдержадміністрації у рубриці «Нормативно-правові акти райдержадміністрації»
за посиланням http://orda.gov.ua/?page_
id=11050
За інформацією Оріхівської
райдержадміністрації

Співчуваємо

Оголошення

Голова квартального комітету вул.Героїв
АТО та сусіди провулку Героїв АТО, висловлюють щирі співчуття родині Устименко Зої Миколаївни з приводу смерті брата
Горобця Миколи Миколайовича. Прийміть
наші співчуття. Вічна пам’ять… Земля пухом.
Голова квартального комітету,
Т.С. Галчанська

v Продаю хату у м.Оріхові,
газофикована, є вода, земельна
ділянка 22 м.кв., город 15м.кв, є
господарські будівлі. Т. 095-70585-94, 4-16-38.

Жителі вулиць Фестивальної, Машинотракторної висловлюють щирі співчуття
Дуйловським Любові Михайлівні, Степану
Івановичу, їхнім дітям, онукам та всім рідним з приводу тяжкої, непоправної втрати
– смерті мами, бабусі, дорогої людини Середи Олександри Гордіївні.Нехай земля їй
буде пухом.
Голова квартального комітету Бадун О.Г.

v Міняю двокімнатну квартиру
50м.кв. 3/9 з ремонтом та індивідуальним опаленням на житловий газифікований будинок в
центрі міста або продам. Тел. 09900-72-809.
v Терміново продам будинок –
газ, кухня, господарські споруди.
Тел.095-72-03-988.
v Відпочинок в м. Бердянськ
тел. 0661888947, 0961552449.

Висловлені авторами думки можуть не
співпадати з позицією редакції.
Оріхівська міська рада
Email: mail@ormr.gov.ua
Cайт: ormr.gov.ua

За достовірність фактів відповідає автор публікації.

Прийміть вітання!
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з днем народження депутатів міської ради: Кравченко Світлану
Вікторівну, Грибняка Антона Геннадійовича, Дернову Тетяну Миколаївну, голів
квартальних комітетів: Черненка Володимира Миколайовича, Кудіну Людмилу
Іванівну, Качур Тетяну Павлівну, Черевату
Наталію Петрівну, Хіміч Наталію Михайлівну, Найденко Анну Василівну, Підяш
Катерину Дмитрівну.
Від усього серця бажаємо Вам здоров’я,
невичерпної енергії, миру і благополуччя,
щоб удача, щастя, увага друзів і тепло домашнього вогнища завжди були з Вами!
Нехай Ваше життя завжди буде наповнене невичерпною енергією і оптимізмом,
повагою і підтримкою колег, теплотою і
любов’ю рідних і близьких!
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з днем народження
начальника загального відділу з питань
організації роботи, звернень громадян
та забезпечення діяльності виконавчого
комітету Мураль Ганну Петрівну, головного спеціаліста юрисконсульта юридичного відділу Іванченко Юлію Сергіївну,
головного спеціаліста відділу земельних
відносин, охорони навколишнього середовища та комунальної власності Корчак
Ольгу Володимирівну, інспектора з благоустрою Бєліч Валентину Іванівну, завідуючу КЗДО «Калинка» Кутову Наталію
Анатоліївну, директора КЗ «Оріхівський
НВК №2 імені В.А. Лазаряна» Заїченко
Надію Дмитрівну.
Прийміть найщиріші побажання 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. Нехай кожен новий день
буде щедрим на успіхи та перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події, особисті досягнення і благородні справи!
Z Мешканці вулиці Травневої вітають
з днем народження голову квартального
комітету Людмилу Петрівну Чиквашвілі.
Бажаємо їй всього найкращого, а головне
здоров’я, щастя, благополуччя в сім’ї.
З повагою, Платонова Л., Бутенко Т.,
Московка В.
Z Квартальний комітет вул. Травневої
вітає з ювілеєм Шульгу Ольгу, Дяченка
Миколу Васильовича, Шульгу Юрія, Хвостенко Тетяну, Ромашкіна Анатолія, з днем
народження: Саєнко Анну, Баранова Миколу, Білоус Марину, Колеснік Анастасію,
Макаренко Олену, Авраменко Віту, Дузь
Марину, Мальцева Давида. Зичимо здоров’я на довгий вік, хай радість несе Вам
кожна хвилина, від горя заступить молитва свята. Хай щастям квітує життєва стежина на многії і благії майбутні літа.
З повагою, голова квартального
комітету Л.П.Чиквашвілі
Z Голова квартального комітету вул.Героїв АТО вітає Школового Віталія Валерійовича з Днем Народження! Здоров’я, щастя, сімейного затишку та всіх благ!
Голова квартального комітету
Галчанська Т.С.
Z Голова квартального комітету вул.
Травневої вітає з днем народження: Силку Наталію, Фесика Володимира Івановича, Коваленко Олю, Ленчук Олену, Калуту
Наталію, Тахтаул Лідію, Чернову Тетяну,
Діденко Ілону, Макаренко Ганну, Гашенко
Анастасію, Резнік Діану, Щебетун Ірину,
Швець Альону з ювілеєм, Натучу Катерину Михайлівну. Здоров’я міцного, неба голубого, хліба запашного, благословенні

Телефонуйте: керуючий справами
міськиконкому – 4-31-21,
секретар міської ради – 4-36-24.
Інформаційний вісник
українською мовою.

виходить

будьте Богом і людьми на многії літа.
З повагою, голова квартального
комітету Л.П. Чиквашвілі
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторна, І.Франка, Фестивальна
щиро вітають з днем народження: Романцова Івана Івановича, Бережко Ірину
Юріївну, Реутську Надію Михайлівну, Костирко Валентину Олексіївну, Качан Людмилу Степанівну, Зуєву Вікторію Яківну,
Босенко Віру Федорівну, Іванець Наталію
Георгіївну, Йоркіну Сабріну В’ячеславівну,
Саєнка Максима Олександровича, Бережко Марину, Цівань Аліну Олександрівну,
Цівань Дениса Олександровича, також
вітають з ювілейним днем народження:
Данилюк Ярославу Іванівну та Лось Мілу
Анатоліївну.
Бажаємо Вам здоров’я багато-багато, хай щастя і мир проживають у хаті,
хай горе обходить завжди стороною, а
радість приходить і ллється рікою!
З повагою, голова квартального
комітету О.Г. Бадун
Z Голова квартального комітету вул.
Героїв АТО вітає іменинників: Галчанського Володимира Юрійовича, Галчанського
Олександра Юрійовича, Слинько Артема
Володимировича, Тіркельтауба Олександра Захаровича, Клітову Світлану Георгіївну. З Днем народження я Вас вітаю і
бажаю від душі: щастя, радості, здоров’я,
миру, злагоди в сім’ї!
З повагою голова квартального
комітету Галчанська Т.С
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторної, ім. І. Франка, Фестивальної
щиро вітає з Ювілейним Днем народження: Борисенка Олександра Володимировича, Скидан Софію Віталіївну, Куровську
Анфісу Геннадіївну; та з ювілейним Днем
народження: Василину Радміра Андрійовича, Голод Надію Федорівну, Каплю Оксану Іванівну, Овдієнка Ігоря Миколайовича, Рєзнік Діану Дмитрівну, Назаренка
Сергія Васильовича, Левченко Марину
Олександрівну, Березняк Олену Олександрівну, Бородавку Дарію Сергіївну.
Шлемо Вам найкращі побажання: здоров’я, добра, хай благодать божої любові
береже Вас. Сонячного настрою Вам та
гарної погоди!
З повагою голова квартального комітету О.Г. Бадун
Z Щиро вітаємо з Днем народження
Михайла Олексійовича Піскуненка. Найніжніші слова вітань: міцного здоров’я,
бадьорості, сили, віри і щастя тобі!
Дружина, син з сім’єю, теща та тесть.
Сім’я Мішок Сергія
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторної, ім. І. Франка, Фестивальної
щиро вітає з ювілейним днем народження Чернуху Ніну Миколаївну та з днем народження: Зуєву Марію Іванівну, Суходолю Тетяну Миколаївну, Пуцька Станіслава
Івановича, Палій Тетяну Дмитрівну, Авраменка Івана Васильовича, Капущенка
Віталія Олександровича, Бережка Сергія
Сергійовича, Литвиненко Світлану Євгеніївну, Дяченко Яну Анатоліївну, Лагоду Ірину Василівну, Єрмошенко Лідію
Іванівну.
Щиросердечно вітаємо Вас кожного з
особистим святом.
Летять роки в міжзоряний політ, але
душа нехай про це не знає, хай серце
б’ється в ритмі літ і дорога ніколи не згасає.
Хай доля піднесе сповна і радості й наснаги і здоров’я, нехай завжди в душі цвіте
весна і серце зігрівається любов’ю!
З повагою голова квартального
комітету О.Г. Бадун

Інформаційний вісник набраний,
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