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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Любі юні оріхівці! Шановні батьки!
У перший день літа в Україні, як і у
всьому світі, відзначають добре і радісне свято - день захисту дітей. Водночас
це й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто піклується про них і допомагає
стати особистістю.
Від усього серця вітаю вас з теплим
та прекрасним святом – міжнародним
Днем захисту дітей. Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє, а значить вони мають бути радісними та щасливими щодня, щохвилини.

Немає більшого щастя, аніж посмішки
та сміх щасливих дітей. Ми робимо усе,
щоб дитячі мрії стали дійсністю, адже
саме для цього ми живемо та працюємо.
Зичимо вам, дорогі хлопчики та дівчатка, міцного здоров’я, успіхів, щасливого дитинства, розуміння з боку
батьків, сяючих посмішок, радісного та
змістовного відпочинку під час літніх
канікул!
З повагою,
міський голова С.М. Герасименко

Фестиваль дошкільнят «Травневі дзвіночки»

30 травня в Оріхівському центральному будинку культури відбувся
фестиваль закладів дошкільної освіти «Травневі дзвіночки», присвячений Дню Захисту дітей.
В залі зібралося більше
трьохсот чоловік: дітей
та дорослих. Діти з великим задоволенням на
початку свята познайомилися з дівчинкою
Оленкою, яка протягом
свята пригощала учасників солодкими призами. А вихованці Нестерянського КЗ ДНЗ
«Оленка» продемонстрували таночок
«Ми чарівні діточки». Діти Оріхівського
КЗДО «Калинка» подарували глядачам
хореографічну композицію «Світлий
ангел» та здивували своїми оригінальними сценічними костюмами. Оріхівський КЗДО «Сонечко» під дружні оплески глядацької зали продемонстрував
український народний танок. Дуже
приємно і радісно сприйняли діти та гості свята чудовий хореографічну композицію – «вальс», у виконанні вихованців
Новопавлівського КЗ ДНЗ «Ромашка».
Танцювальною групою хлопчаків та дівчаток Мирненьского КЗ ДНЗ «Колобок»
глядацькій залі було подаровано матроський танок. Додали настрою вихо-

ванці Оріхівського КЗДО «Чебурашка»
з жартівливим танком неслухняних кошенят. Діти Оріхівського КЗДО «Дюймовочка» в якості привітання показали музично-хореографічну композицію «Ельф
і Дюймовочка». На закінчення свята
фінальну композицію «Дитячі мрії» представив танцювальний колектив Оріхівського КЗДО «Червона шапочка».
Протягом свята дитячо-глядацьку аудиторію розважали веселі клоуни, які
знайомили глядачів з казковими персонажами, проводили ігрову програму,
роздавали солодкі подарунки, смішили
та підтримували жартівливий настрій
всіх учасників фестивалю.
Наприкінці заходу, за підтримки виконавчого комітету та депутатів Оріхівської міської ради учасникам фестивалю
були вручені солодкі подарунки.

Зустріч випускників через 50 років…
Рівно 50 років тому пролунав
останній дзвоник випускникам
колишньої Оріхівської СШ № 1.
26 травня ми, випускники 10-А
класу 1968 навчального року
зібралися біля своєї рідної
школи (зараз Оріхівська ЗОШ
№ 3), яка радо зустріла нас в
своїх стінах шкільним вальсом,
прикрашеною класною кімнатою, наданим обладнанням
для проведення презентації та
привітними обличчями педагогічного колективу.
Ми, випускники 10-А класу,
хочемо подякувати в.о. директора КЗ «Оріхіувська ЗОШ № 3
І-ІІ ступенів» В.П. Дмитренко та всьому
колективу за допомогу в організації нашої зустрічі та побажати їм гарних учнів,

процвітання навчальному закладу, терпіння у такій нелегкій праці.
З повагою, випускники 10-А класу

До уваги громадян!

Відповідно до затвердженого графіку
прийомів прокурор Запорізької області буде проводити прийом громадян в режимі відеоконференції кожен
четвертий понеділок місяця о десятій
годині.
Найближчий прийом в режимі відеоконференції відбудеться 25.06.2018.
У разі необхідності звернутись до
прокурора області особисто, громадяни можуть заздалегідь записавшись
на прийом за телефоном Токмацької
місцевої прокуратури (278)2-23-07, або
за номером телефону Оріхівського від-

ділу Токмацької місцевої прокуратури
(06141)4-32-52, повідомивши свої дані
та суть питання.
Для спілкування з прокурором області в режимі відеоконференції, у
зазначений день прийому необхідно
з‘явитись з письмово оформленим
зверненням до Оріхівського відділу
Токмацької місцевої прокуратури, при
собі мати паспорт або інший документ,
який засвідчує особу.
За інформацією
Прокуратури Запорізької області

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Відбулось засідання 15 сесії міської ради
31 травня 2018 року під головуванням секретаря міської
ради Лепетченко А.М. відбулось засідання 15 сесії Оріхівської міської ради сьомого скликання. З 26 обраних до міської
ради депутатів на засіданні сесії
були присутні 22.
На початку засідання було
оголошено хвилину мовчання за загиблими захисниками
в зоні проведення Операції
Об’єднаних сил.
Перед прийняттям порядку
денного до присутніх депутатів
звернувся депутат міської ради
Мних О.М. щодо оптимізації роботи відділів виконавчого апарату.
Після процедурних питань обрання секретаріату та затвердження регламенту роботи сесії депутати перейшли до розгляду
черги денної.
Депутати заслухали та прийняли рішення
про розробку Генерального плану м.Оріхів,
про внесення змін до Програми Оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020
роки, щодо впорядкування орендних відносин та інші.
З 60 питань порядку денного, на пленарному засіданні було заслухано 7.
Жваве обговорення викликало питання
№13 «Про затвердження Положення про
конкурс на посаду керівника комунального

закладу загальної середньої освіти». Після
тривалого обговорення депутати не прийняли дане рішення.
Питання №6, з №8 по №12 та з №14 по №60
були прийняті пакетним голосуванням.
Перед закриттям сесії секретар ради нагадала присутнім про святкові заходи до Дня
захисту дітей якій відбудуться 1 червня на
території Оріхівської міської ради та запросила депутатів прийняти участь в цих заходах. З планом заходів до Дня захисту дітей
можна ознайомитись за посиланням «План
Заходів до Дня захисту дітей».
Результати поіменного голосування були
оприлюднені в день голосування на офіційному сайті міської ради в розділі «Рішення
міської ради».

Сімейний патронат - нова форма тимчасового
сімейного виховання

Законом України від 26.01.2016 року №
936-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей
з дітьми” запроваджено нову форму тимчасового сімейного виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування – сім’я патронатного вихователя.
Що таке сімейний патронат?
Сімейний патронат - це інноваційна послуга, що передбачає тимчасовий догляд і
виховання дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах в сім’ї патронатного вихователя та одночасне надання
фахівцями соціальної сфери підтримуючих
послуг біологічній сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування.
Що забезпечує cімейний патронат?
Метою патронату є забезпечення права
кожної дитини, яка опинилася у складних
життєвих обставинах, виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі.
Сімейний патронат допомагає дітям, чиї
батьки деякий час не можуть опікуватися ними в силу різних життєвих обставин,
адже бувають випадки, коли через хворобу
чи смерть батьків за дітьми нікому доглянути, або через недбалість чи жорстоке поводження дитині загрожує небезпека.
Хто такі патронатні вихователі?
Патронатний вихователь - це спеціально підготовлений працівник, який на договірній основі з уповноваженим закладом
здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих у його сім’ю, та несе відповідальність за їх життя та стан здоров’я
під час перебування.
Сім’я патронатного вихователя – це вихователь та його помічник ( близька до сім’ї
людина), в якому один із членів на професійній основі виконує обов’язки патронатного вихователя.
Патронатні
вихователі
проходять
спеціальну підготовку – навчальний курс,
що дозволяє опанувати всі нюанси роботи
з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Вихователів професійно підтримують
фахівці соціальної роботи та психологи, для

роботи з дитиною залучаються необхідні
спеціалісти.
Які сім’ї можуть виконувати функції
патронатних вихователів?
• громадяни України віком від 35 до 60
років (для жінки) і від 35 до 65 років (для
чоловіка)
• мають позитивний досвід сімейного виховання дітей;
• мають житло (власне, орендоване чи на
правах користування);
• не мають судимості;
• стан здоров’я яких дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей;
• одна (один) з яких виконання обов’язків
патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю;
• зібрали та надали відповідний пакет документів, необхідний для кандидатів у патронатні вихователі;
• пройшли навчання та отримали довідку
та рекомендацію за результатами навчання за тренінговою Програмою підготовки
сімей-кандидатів у патронатні вихователі.
Оплата послуг із здійснення патронату над дитиною.
За надання послуги патронатний вихователь щомісяця отримує:
• соціальну допомогу. На утримання
влаштованих дітей виплачується патронатному вихователю у розмірі двох прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку
за кожен місяць її перебування.
• заробітну плату. Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових
мінімумів на місяць.
• сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради
запрошує до співпраці усіх небайдужих до
долі дітей.
Робота з пошуку кандидатів у патронатні
вихователі триває.
Детальніше про патронат ви можете
дізнатися, звернувшись за адресою: м.
Оріхів, вул. Шевченка, 11, кімн. 23, 24 або за
тел. 44222.
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РІШЕННЯ
Оріхівської міської ради
від 29.03.2018

№ 40

Про звіт міського голови про здійснення державної
регуляторної
політики виконавчим комітетом
та Оріхівською міською радою за
2017 рік
На виконання ст. 38 Закону України
від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», керуючись Законом України від 21.05.1997
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Оріхівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом
та Оріхівською міською радою за 2017
рік (додаток 1).
2. Дане рішення опублікувати в міській газеті «Оріхів» та на офіційному сайті
Оріхівської міської ради.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва
та регуляторної політики та на заступника міського голови з питань діяільності
виконавчих органівТрифанову О.М.
Міський голова
С.М. Герасименко
_______________________________
Додаток
ЗВІТ
міського голови про здійснення
державної регуляторної політики
виконавчим комітетом та Оріхівською міською радою за 2017 рік
Протягом 2017 року діяльність виконавчого комітету та Оріхівської міської
ради була зосереджена на виконанні Законів України, указів Президента
України, постанов Кабінету Міністрів
України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності,
а також вдосконаленні правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.
Підготовка, прийняття та відстеження регуляторних актів у міській раді та
виконавчому комітеті відбувалися згідно процедури державної регуляторної
політики:
1. Розглядались на засіданнях постійних депутатських комісіях.
2. Оприлюднювались шляхом публікації у міській газеті «Оріхів» та на
офіційному сайті Оріхівської міської
ради Запорізької області для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.
3. Для досягнення мети, заради якої
їх було впроваджено, чи виконуються
вимоги та процедури, встановлені цими
актами, проводилось відстеження результативності регуляторних актів.
До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог
Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №
308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта».

Протягом звітного періоду розробка
проектів регуляторних актів здійснювалась згідно рішенням Оріхівської міської ради від 11 листопада 2016 року №
15 «Про затвердження Плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів Оріхівської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік».
Згідно ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» регуляторні органи затверджують плани
діяльності з підготовки ними проектів
регуляторних актів на наступний календарний рік. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв
проектів, цілей їх прийняття, строків
підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за
розроблення проектів регуляторних
актів. Якщо регуляторний орган готує
або розглядає проект регуляторного
акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше
десяти робочих днів з дня початку
підготовки цього проекту або з дня
внесення проекту на розгляд до цього
регуляторного органу, але не пізніше
дня оприлюднення цього проекту.
У відповідності з затвердженим Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік протягом
року прийнято 6 регуляторних актів, а
саме:
1. Положення «Про встановлення
податку на майно (в частині податку на
нерухоме майно,відмінне від земельної
ділянки) на території Оріхівської міської
ради на 2018 рік».
2. Положення «Про встановлення
податку на майно (в частині транспортного податку) на території Оріхівської
міської ради на 2018 рік».
3. Положення «Про встановлення
податку на майно (в частині плати за
землю) на території Оріхівської міської
ради на 2018 рік».
4. Положення «Про встановлення
єдиного податку на території Оріхівської міської ради на 2018 рік».
5. Положення «Про встановлення туристичного збору на території Оріхівської міської ради на 2018 рік».
6. Положення «Про встановлення
збору за місця для паркування транспортних засобів на території Оріхівської
міської ради на 2018 рік».
Протягом 2017 року, керуючись саттею 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» приймалися
рішення про внесення змін до рішення
Оріхівської міської ради від 11 листопада 2016 року № 15 «Про затвердження
Плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів Оріхівської міської
ради та виконавчого комітету на 2017
рік», в яких вносилися проекти регуляторних актів, а саме:
1. Положення про оренду земельних
ділянок на території Оріхівської територіальної громади та порядок встановлення розмірів орендної плати за
користування земельними ділянками. –
Прийнято рішенням Оріхівської міської
ради від 31.08.2017 № 60 «Про внесення доповнення до рішення Оріхівської
міської ради від 11.11.2016 №15 «Про
затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Оріхівської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік». Даний проект

Вдячні за допомогу
Мешканці селища «Ювілейне» (1-відділення) щиро
дякують бригаді працівників КП «Оріхівський водоканал», який очолює Іванченко В.М. Бажаємо їм міцного
здоров’я, синього мирного неба, джерельної води та
ніякої біди, їм та їхнім сім’ям. Вони не дивлячись на свій
вихідний день працювали з великою віддачою, ремонтуючи нашу свердловину. З їх допомогою мешканці селища з водою. Низький їм уклін.
З повагою, голова квартального
комітету Носова А.Т.

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

проходить обговорення.
2. Положення про викуп у власність
земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами
нерухомості на території Оріхівської
територіальної громади. – Прийнято рішенням Оріхівської міської ради
від 31.08.2017 № 60 «Про внесення
доповнення до рішення Оріхівської
міської ради від 11.11.2016 №15 «Про
затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Оріхівської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік». Даний проект
проходить обговорення.
3. Положення про створення комісії
із визначення та відшкодування збитків землекористувачами та власниками
земельних ділянок. Прийнято рішенням
Оріхівської міської ради від 31.08.2017
№ 60 «Про внесення доповнення до
рішення Оріхівської міської ради від
11.11.2016 №15 «Про затвердження
Плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів Оріхівської міської
ради та виконавчого комітету на 2017
рік». Данне Положення не було прийнято, як регуляторний акт, натомість
прийнято рішення від 26.10.2017 № 53
«Про створення комісії з визначення та
відшкодування збитків власниками землі та землекористувачам».
Дотримання принципу гласності забезпечено розробниками.
Підготовка цих регуляторних актів
та складання аналізу їх регуляторного
впливу здійснювались відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України
від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу
та відстеження результативності регуляторного акта».
Регуляторні акти розроблялися з додержанням принципів державної регуляторної політики, а саме: ефективності,
доцільності, та врахування громадської
думки.
Відповідно до ст. 13 Закону України
«Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності» щодо оприлюднення документів,
підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, для забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної регуляторної
політики в газеті «Оріхів» оприлюднено
та на офіційному сайті Оріхівської міської ради: план підготовки проектів регуляторних актів на 2017 та 2018 роки,
проекти регуляторних актів з відповідними аналізами їх регуляторного впливу.
Таким чином вимоги Закону України
«Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності» чітко виконуються органами місцевого самоврядування міста.
В цілому стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності на території Оріхівської
міської громади визначає стійку тенденцію до впорядкування регуляторних
процесів згідно з нормами та вимогами
Закону, а впровадження принципів регуляторної політики в життя дозволяє
врахувати інтереси влади та господарюючих суб’єктів.
Вирішення зазначених питань продовжить бути одним із пріоритетних
завдань Оріхівської міської ради та її
виконавчого комітету у здійсненні державної регуляторної політики в 2018
році.
Міський голова

С.М. Герасименко

Оголошення
v Підприємству ТОВ «Запоріжбуддеталь» потрібні:
- Водій навантажувача;
- Тракторист Т150, ДТ75;
- Робочі БСУ;
- Водій кат.Е;
- Вантажник-фасувальник (цемент).
Заробітна плата від 7000 грн.
Іногороднім надається житло
(на території заводу безкоштовно). Довідка за телефоном: 067
737 97 44

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.

v Продам 3-х кімнатну квартиру у Заводському р-ні, 60м.кв,
2-й поверх/5. Квартира не углова, тепла, індивідуальне опалення (котел Феролі), пластикові
вікна, двійні двері, кабельне
телебачення, лічильники газу та
води. Та здам магазин в оренду в
центрі міста т.099-486-66-62.
v Продам дійних кіз. Звертатись за адресою: м.Оріхів, вул.
Запорізька, 15 або за тел.4-42-80.

Прийміть вітання!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради поздоровляє з днем народження в.о. старости с.Мирне Циганкову Світлану Миколаївну,
діловода с.Новопавлівка Лисинко Ольгу Григорівну, головного спеціаліста відділу бюджетних відносин Рудь Олену Миколаївну. Прийміть,
шановні іменинники, найщиріші побажання
здоров’я, щастя, любові, невичерпної енергії, оптимізму та успіхів!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради поздоровляє з днем народження голів квартальних комітетів Саболдашну Лідію Хомівну,
Пінчук Валентину Тимофіївну, Кишко Миколу
Яковича, Лепетченко Олександра Володимировича. Бажаємо здоров’я, щасливих довгих років
життя, достатку, успіхів у повсякденних справах,
миру і добра!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради та голова міської організації інвалідів війни та збройних сил вітають з Днем народження
Наливайченко Людмилу Василівну та Боярського
Леоніда Івановича.
Нехай летять собі літа, нам зупинити їх не
вдасться. Хай буде істина проста: чим більше літ,
тим більше щастя. Людської шани зичимо й тепла, достатку, злагоди в родині, журба щоб в безвість відійшла, а радість жила в кожній днині.
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради та колектив КП «Оріхівський водоканал»
вітає з Днем народження працівників Оріхівського водоканалу: Антоненко Тетяну Володимирівну,
Кудіну Людмилу Іванівну! 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 у Вашу оселю!
Z Квартальний комітет вулиць Фестивальної, ім.І.Франка, Машинотракторної, щиро вітає
з Днем народження: Отришка Віктора Миколайовича, Мелешко Галину Олександрівну, Лічман
Сергія Олександровича, Логвіненко Віктора
Сергійовича, Піхулю Раїсу Олександрівну, Кудіна
Олександра Миколайовича, Цівань Наталію Геннадіївну, Костенко Тетяну Анатоліївну, Мамай Віктора Анатолійовича, Данилюк Івана Михайловича, Кожевніка Віталія Вікторовича. Бажаємо Вам
здоров’я міцного та щедрої долі, хай Бог посилає
на довгі роки миру та спокою у Ваших оселях.
З повагою, голова квартального
комітету Бадун О.Г.
Z Квартальний комітет вул.Л.Українки, пров.
Заводського та Дружного вітає з Днем народження Бойко Тетяну Миколаївну, Столповську
Олену Сергіївну, Стрижак Наталію Василівну,
Пиляй Ольгу Михайлівну. Міцного Вам здоров’я,
святкового настрою, добра й достатку, Божого
благословення в усіх добрих справах, помислах
і починаннях.
З повагою, голова квартального
комітету Пінчук В.Т.
Голова квартального комітету вул. Героїв АТО
вітає іменинників: Дернового Григорія Яковича,
Натучу Олександра Яковича, Ярмоленка Василя
Васильовича, Дубовичк Тимофія Романовича,
Усатого Бориса Андрійовича, Шкарупило Юлію
Олексіївну!
Бажаю Вам здоров’я, щастя, 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.
Голова квартального
комітету Т.С.Галчанська
Z Щиро вітаємо з Днем народження колишніх завідуючих тваринницьких ферм колишнього
колгоспу (с.Новоандріївка): Майданник Тамару
Тихонівну, Медвідь Галину Василівну, Хіхловського Анатолія Йосиповича, Литвиненко Любов Михайлівну. Бажаємо щастя, добра і тепла. Хай буде
достаток і гарні діла. До сотні років щоб дожить
довелося. Усе, що чекали в житті, щоб збулося!
Колишній секретар Новоандріївської с.р.
Лупинос Євгеній Михайлович
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