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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про відшкодування
пільгового проїзду
На численні звернення громадян,
щодо ситуації яка склалася за відшкодування проїзду залізничним та автомобільним транспортом Оріхівська
міська рада надає наступні роз’яснення.
Згідно чинного законодавства
право на користування пільгового
проїзду на приміських маршрутах мають 16 категорій населення для залізничного транспорту та 15 категорій
населення для автомобільного транспорту (з переліком категорій можна
ознайомитись на сайті Оріхівської
міської ради ormr.gov.ua ).
Водночас повідомляємо, що згідно Бюджетного кодексу України до
кінця 2016 року ці витрати повністю
відшкодовувались за рахунок державного бюджету. А починаючи з
2017 року дані кошти в державному
бюджеті не передбачені. Відшкодування таких видатків можливе за рахунок місцевого бюджету на договірній основі.
На сьогоднішній день на території
Оріхівської ОТГ за даними Управління соціального захисту населення
Оріхівської РДА обліковується 5802
особи пільговиків 12 категорій. В
міському та сільських бюджетах на
2017рік такі видатки не передбачено
в зв’язку з відсутністю договорів з надавачами послуг по перевезенню.
У жовтні цього року Запорізькою
дирекцією залізничних перевезень
регіональної філії «Придніпровська
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надано розрахунок за 9 місяців поточного року згідно якого розраховані
видатки на компенсацію за пільговий
проїзд громадян по станції Оріхівська та платформа 242 (Оріхівська громада). За цим розрахунком за добу в
середньому перевозиться 53 особи
пільгової категорії на загальну суму
185734 тис.грн., що в свою чергу
викликає сумніви чи відповідають ці
дані дійсності.
Для впорядкування дій щодо
компенсації за пільгові перевезення населення громади виконавчим
комітетом Оріхівської міської ради
розроблено два регуляторні акти:
- «Порядок відшкодування фактичних витрат за пільгові перевезення окремих категорій громадян
Оріхівської ОТГ залізничним транспортом приміського сполучення» та
- «Порядок відшкодування фактичних витрат за пільгові перевезення окремих категорій громадян
Оріхівської ОТГ на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом».
Акти внесено на розгляд сесії та
розміщені на офіційному сайті міської
ради де триває їх обговорення. Тож
користуючись нагодою, запрошуємо
мешканців громади долучитись до їх

опрацювання.
Згідно Актів планується відшкодування вартості проїзду пільговим
категоріям населення, які згідно чинного законодавства мають право на
пільговий проїзд. Міська рада має
можливість фінансово забезпечити
права пільговиків та профінансувати видатки з міського бюджету. Але
виникають технічні проблеми ідентифікації особи, яка отримує пільгу
на проїзд, тобто встановлення належності пільговика до мешканців
Оріхівської міської ради. На даний
час опрацьовується пропозиція розробити соціальну карту мешканця
громади та запровадити її використання для забезпечення права на
пільговий проїзд.
Це картка із світлиною особи та
унікальним штрих-кодом який буде
скануватися при посадці у той чи інший вид транспорту.
Алгоритм дії картки такий:
- картка видається виконавчим
комітетом Оріхівської міської ради
пільговим категоріям населення на
безоплатній основі за пред’явлення
паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та посвідчення,
яке надає право на користування
пільгою.
- 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.
Зразок Картки

Я, як міський голова звертаюсь до
мешканців Оріхівської громади з розумінням ставитись до ситуації яка
склалась та не піддаватись на різного
роду чутки та плітки щодо відмежування міської ради від цієї проблеми
та закликаю всіх вносити свої пропозиції та зауваження до системи яка
пропонується і хочу завірити громадян, що міська влада завжди буде
стояти на вашій стороні щодо питань
соціального захисту.
З повагою,
міський голова С.М.Герасименко

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ
З Днем волонтера!
5 грудня в усьому світі відзначають
День волонтера. Останні роки для нас
цей день набув особливого значення. І
дуже приємно, що сьогодні лунають не
лише вітання в адресу цих неймовірних
людей, а й слова подяки та визнання їхньої праці.
Прийміть щирі вітання зі святом за
вашу безкорисливу, свідому та добровільну працю на благо процвітання і
миру на рідній землі, за щиру допомогу
тим, хто її потребує.
Бути волонтером – це важлива і відповідальна місія. Хоч раз побувавши в
ролі волонтера, дуже важко відмовитися
в подальшому від цього заняття. Це стає
для людей способом життя. Ви витрачаєте вільні хвилини на те, щоб комусь допомогти. Для вас найціннішою подякою
є розуміння того, що ви реально можете
врятувати людське життя.
У час, коли наша країна перебуває у
надскладній ситуації, коли порушено
територіальну цілісність, підірвано економіку, а серед простих людей панує нерозуміння і розбрат, саме ваша активна
громадянська позиція, небайдужість та
невтомна праця додає віри у те, що у нашого народу є майбутнє. Адже єднання
- це запорука успіху.
Висловлюємо слова подяки від імені
кожної людини, якій ви допомогли, за
вашу людяність, безкорисливу працю.
Нехай ваша доброта повернеться до
вас сторицею. Бажаємо оптимізму, здоров’я, невичерпної енергії та миру!
Низький уклін усім небайдужим людям, завдяки яким наш народ не здається та перемагає!
З повагою,
міський голова С.М.Герасименко

Шановні наші захисники,
прийміть щирі вітання з
Днем Збройних Сил України!
Шановні наші захисники, прийміть
щирі вітання з Днем Збройних Сил України!
Цей день - данина поваги мужнім,
сильним, відважним - всім, хто своїм безприкладним героїзмом відстояв і продовжує відстоювати право нашого народу на свободу, право бути господарем на
рідній землі.
Спасибі за вашу працю, за високий
професіоналізм, відмінну бойову виучку,
за відданість присязі, за високий прояв
патріотизму. Ви надійний щит Вітчизни,
гарант територіальної цілісності та суверенітету.
Бажаю щоб кожен день вашої служби
був гарантом миру і добра в країні, без
поразок і втрат, без воєн і битв, а канонади звучали лише під час святкових
салютів. Хай доля дарує вам міцне здоров’я, щасливе особисте життя, сталеву
витримку, надійних товаришів по службі.
Ми щиро віримо, що наше щасливе,
спокійне і мирне майбутнє в надійних
руках.
Слава вам, наші воїни! Слава Україні!

Шановні депутати,
працівники та ветерани
органів місцевого
самоврядування!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Дня місцевого самоврядування!
Утвердження народовладдя на засадах
розвитку місцевого самоврядування є однією з головних вимог громадян сьогодні та
запорукою щасливого майбуття незалежної
демократичної України.
На представників влади на місцях покладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних громад, за добробут їх жителів, за створення
належних умов проживання мешканцям.
Представляти громади, знати їх проблеми і докладати всіх зусиль для їх вирішення
– почесна і відповідальна місія. У демократичному суспільстві саме органи місцевого самоврядування покликані створювати
умови для реалізації громадських і приватних інтересів, сприяти вирішенню життєво
важливих питань не лише місцевого чи
регіонального, а й державного значення,
налагоджувати зв’язки між громадянами, їх
громадськими об’єднаннями та владою. Але
перед нами стоїть і більш важливе завдання
– спільними зусиллями побудувати Українську державу європейського зразка. Тому й
надалі залишаються актуальними питання
вдосконалення та розширення повноважень самоврядних органів.
Переконаний, що впровадження в життя
цієї життєво необхідної реформи надасть
органам місцевого самоврядування більше
можливостей для вирішення проблем, для
підвищення якості життя наших громадян.
Нехай же це свято додасть усім нам єдності й певності в тому, що лише спільними
зусиллями ми перетворимо рідну Україну в
успішну європейську державу, про яку мріяли Герої Небесної Сотні й за яку платять дорогу ціну наші герої-бійці на Сході.
Щиро бажаю всім працівникам органів
місцевого самоврядування наснаги, плідної
роботи, успіхів та громадської підтримки у
подальшій діяльності на благо територіальних громад та держави.
З глибокою повагою,
міський голова С.М.Герасименко

Вшанували пам’ять
жертв Голодомору
У суботу, 25 листопада, біля пам’ятника
«Скорботний ангел», що біля центрального
кладовища в Оріхові, відбувся захід, приурочений до Дня пам’яті жертв голодомору. На
заході були присутні керівництво міста та району, працівники міськвиконкому та райдержадміністрації, школярі, жителі міста.
Сумні мелодії, вогники запалених свічок, колоски пшениці нагадали про одну з найбільш
трагічних сторінок в історії нашого народу.
Час, коли по Україні гуляла смерть. Смерть без
війни, без посухи чи потопу. Вона спустошила
села й хутори. Смерть мала ім’я – Голод.
Присутні на заході схилили голови в жалобі
перед світлою пам’яттю тих, хто став жертвою
голодомору 1932-1933 років, тих, хто згасли, як
зорі… Пам’ять про них вшанували хвилиною
мовчання.
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Відбулось засідання 6 сесії
Оріхівською міської ради
23 листопада 2017 року у великій залі
районної ради відбулось засідання 6 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.
На початку засідання міський голова Герасименко Сергій Михайлович 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.
Відповідно до розпорядження міського голови від 30 жовтня 2017 року №92-о
«Про скликання шостої сесії Оріхівської
міської ради сьомого скликання» до порядку денного шостої сесії міської ради
було внесено 43 питання. Додатково на
розгляд комісій внесено 55 питань. В ході
підготовки за ініціативи розробника з по-

рядку денного було виключено 8 питань
на доопрацювання. Тому загалом було
розглянуто 90 питань.
Спочатку депутати розглянули бюджетні питання. По цим питанням доповідала
заступник міського голови Трифанова
О.М.
Депутати прийняли рішення про надання субвенцій з сільських бюджетів державному бюджету для часткового придбання теплозахисного одягу пожежного
в кількості 10 комплектів та палива за рахунок перевиконання бюджету. Загальна сума на придбання бойового одягу
рятівників складає 80 тис. грн. та пальне
для пожежних машин на суму 15 тис. грн.
Дане рішення було підтримане депутатами одноголосно.
Крім того депутати розглянули питання
про надання пільг зі сплати земельного
податку, про затвердження програми надання безоплатної правової допомоги населенню та про внесення змін до рішення
міської ради про затвердження структури
Оріхівської міської ради та її виконавчих
органів. Інші питання були прийняті пакетним голосуванням.

Депутати зібрались на позачергову сесію
задля прийняття важливого рішення

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 тимчасове 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»

Співчуваємо

23 листопада в другій половині дня до
Оріхівської міської ради надійшов лист
Департаменту
житлово-комунального
господарства та будівництва Запорізької
облдержадміністрації.
Рішенням Запорізької обласної ради
від 27.07.2017 №3 «Про внесення змін та
доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне
використання природних ресурсів, які
фінансуються за рахунок фондів охорони
навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2017 році», затвердженого рішенням обласної ради від
22.12.2016 №53, зі змінами та доповненнями, передбачено закупівлю комунальної
техніки для відповідних органів місцевого
самоврядування. Виконавцем вищезазначеного заходу визначено Департамент
житлово-комунального
господарства
та будівництва облдержадміністрації.
На сьогодні завершена процедура закупівлі техніки та визначені переможці.
Наприкінці поточного року запланована
передача закупленої техніки органам міс-

цевого самоврядування.
Зважаючи на вищезазначене, з метою
забезпечення в місті Оріхів технікою для
збирання та вивезення побутових відходів, враховуючи лист Департаменту
житлово-комунального господарства та
будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, 24 листопада в кабінеті міського голови депутати Оріхівської
міської ради зібрались на позачергову
сесію та прийняли рішення Про клопотання до Запорізької обласної ради про
передачу сміттєвозу СБМ-301/2 на шасі
МАЗ – 4371N2 із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності Оріхівської міської ради Запорізької
області.
Питання передачі із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Запорізької області до комунальної власності територіальних громад техніки має
розглядатись на черговій сесії Запорізької
обласної ради, яка відбудеться 30.11.2017
року.

Дякуємо!
Мешканці будинку №26 вул. Запорізької вис ловлюють щиру подяку
за сприяння та фінансову підтримку
в ремонті м’якої покрівлі будівлі зас т упнику міського голови з питань
діяльнос ті виконавчих органів Са-

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

лог убу Олександру Владис лавовичу,фізичній особі підприємцю Морозу Сергію Антоновичу та керівнику
КП «Житлосервіс» Нам лієвій Оксані
Вік торівні та її працівникам.

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.

Голова квартального комітету вул.Героїв АТО, сусіди та
мешканці вулиці висловлюють
глибоке співчуття Кулик олені
Миколаївні та всій родині з приводу непоправної втрати рідної
людини – мами Богатової Тетяни
Дмитрівни.Розділяємо біль втрати разом з вами. Земля пухом їй
а небо раєм.
Голова квартального
комітету Т.С.Галчанська
___
Голова квартального комітету
вул.Героїв АТО, сусіди та мешканці вулиці висловлюють глибоке співчуття Керничній Ларисі
Іванівні з приводу смерті мами
Балюри Любові Сергіївни. Хай
земля їй буде пухом а небо раєм!
Голова квартального
комітету Т.С.Галчанська
___
Мешканці вулиці Травневої
сумують з приводу непоправної
втрати смерті Сухар Варвари
Олександрівни та висловлюють щирі співчуття з приводу її
смерті Пільц Валентині Павлівні
та її родині.
Голова квартального
комітету Чиквашвілі Л.П

Оголошення
v Загублений студентський квиток на ім’я Козачок
Олександри Едуардівни серії
АР №11349095 виданий ВСП
«Оріхівський коледж ТДАТУ»,
вважати не дійсним.

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

Прийміть вітання!
Z Виконавчий комітет Оріхівсьої міської
ради вітає з Днем народження заступників міського голови Салогуба Олександра Владиславовича, Трифанову Олену Миколаївну, керуючого справами міськвиконкому Піщанську Олену
Миколаївну, начальника юридичного відділу
міської ради Хохлова Віктора Анатолійовича,
виконуючого обов’язки старости села Новоданилівка Іващишина Сергія Миколайовича!
Нехай здоров’я завжди добрим буде, щоб в
роботі ладилось все, за справи добрі хай шанують люди, у дім хай доля затишок несе. Хай
горе обходить завжди стороною, а щастя приходить і ллється рікою! Бажаєм тепла, і добра, і
любові! Хай Господь дарує многії літа, а в серці
довіку живе доброта.
Z Виконавчий комітет Оріхівсьої міської
ради вітає з Днем народження голів квартальних комітетів: Гайдар Любов Іванівну, Іщенко
Олену Павлівну!
Прийміть найщиріші вітання та сердечні поздоровлення! Бажаємо Вам і вашим родинам
міцного здоров’я, щастя, сил і мужності, добра
і радості, благополуччя і довголіття!
Z Виконавчий комітет Оріхівсьої міської
ради та голова Оріхівської організації інвалідів
війни та збройних сил вітають з Днем народження: Яланську Ганну Василівну та Дудніченко Анатолія Андрійовича.
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 і довголіття.
Z Поздоровляємо з Днем народження працівників комунального закладу «Оріхівський
водоканал»: Бородай Василя Гавриловича, Велико-Іваненко Олену Валеріївну, Малого Віктора Анатолійовича.
Бажаємо міцного здоров’я, нових досягнень
та успіхів. Нехай завжди, аж до сторіччя, Вас
супроводжує щаслива зоря удачі, Боже благословення, а у Вашому домі панують любов, злагода та добробут на многая і благая літа.
					
З повагою колектив
КП «Оріхівський водоканал»
Z Голова квартального комітету вул.Героїв
АТО щиро вітає іменинників листопада місяця:
Керничну Ларису Іванівну, Бодня Василя Антоновича.
Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, достатку, злагоди в ваших родинах. Мирного неба над
головою і всіх благ.
			
З повагою, голова
квартального комітету Галчанська Т.С
Z Квартальний комітет вул.Машинотракторної, ім.Івана Франка, Фестивальної щиро
вітає з 92-ю річницею від Дня народження:
Антоненко Євдокію Семенівну!
Здоров’я зичим не на рік, на все життя бажаєм щиро, щоб радісним і довгим був Ваш вік
з достатком, спокоєм і миром!
З Днем народження: Босенка Ігоря Анатолійовича, Плотнікова Івана Васильовича, Донську Любов Кіндратівну, Письменну
Ірину Вікторівну, Скидана Віталія Івановича, Соловйова Юрія Миколайовича, Левченко Марію Василівну, Сидорова Ростислава
Юрійовича!
Бажаємо здоров’я міцного, щастя без краю,
усього найкращого щиро бажаєм. Щоб серце
ваше зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров’я без ліку, і
довгого-довгого щедрого віку.
З повагою, голова
квартального комітету: Бадун О.Г
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