П’ятниця
30 листопада
2018 року
№18 (840)

ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Привітання з Днем місцевого самоврядування
Шановні колеги,
депутати Оріхівської міської ради,
члени виконавчого комітету,
працівники та ветерани органів
місцевого самоврядування!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня
місцевого самоврядування, який щорічно відзначається в Україні 7 грудня.
Переконаний, що майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого самоврядування, адже це – найбільш
необхідна і наближена до людей владна
структура, яка об’єднує тих, кому громада
довіряє свою долю і з якою пов’язує надію
на покращення свого життя, відстоювання і захист власних інтересів.
Нам з вами необхідно щодня приймати
виважені рішення та робити відповідальні кроки, від яких залежить благополуччя
та життєдіяльність громади.
Наше завдання разом із жителями громади зробити її красивішою і гарнішою,
комфортною для проживання. Ваша
активна громадська позиція, компетентність, високий професіоналізм, відповідальність є гідним внеском у розбудову нашої громади та держави.
Тож бажаю усім вам самовіддано любити нашу громаду, а праця в ім’я людей

нехай приносить задоволення та радість,
надихає на нові звершення і здобутки.
Нехай ваші руки ніколи не опускаються, творячи добрі справи, а серце завжди
підказує те, чого від усіх нас по життю вимагає совість.
Бажаю усім, хто працює на благо територіальної громади, міцного здоров’я,
достатку, благополуччя, невичерпної
енергії.
З повагою,
міський голова Сергій Герасименко

Вшанували пам’ять жертв голодоморів
23 листопада за участю міського голови Сергія Михайловича Герасименка та
громадськості нашого міста в Оріхівському краєзнавчому музеї проведено
вечір реквієм присвячений вшануванню
пам’яті жертв голодоморів в Україні.
На заході було переглянуто відеоролики про події тих страшних років, ведучі
зачитали свідчення жителів Оріхівської
громади про голод на території нашого

краю. Всі присутні пом’янули померлих
мученицькою смертю від голоду хвилиною мовчання та запалили Свічі Пам’яті.
На завершення заходу здійснено
покладання свічок Пам’яті та квітів до
Меморіального знаку жертвам Голодоморів в Україні.
За інформацією відділу культури,
туризму та охорони культурної
спадщини

Відбулася конференція міської організації
інвалідів війни, збройних сил України
та учасників бойових дій

28 листопада 2018 року у приміщенні
адмінбудинку, що по вул.Покровській, 58
відбулася конференція Оріхівської міської організації інвалідів війни, збройних
сил та учасників бойових дій.
В її роботі взяли більшість її членів. Також, на засіданні були присутні: голова
районної організації ветеранів України
Ревуцький Іван Михайлович, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Трифанова Олена
Миколаївна, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Піщанська
Олена Миколаївна, заступник начальника управління соціального захисту населення Оріхівської районної державної
адміністрації Литвин Тетяна Іванівна.
Кулініч Антон Іванович прозвітував
про роботу організації за період його роботи на посаді голови ради, а також він
наголосив на тому, що з кожним роком
все менше і менше залишається в рядах
організації ветеранів учасників бойових
дій Великої Вітчизняної війни за віком та
станом здоров’я, і запропонував членам
ради висловитися по питанню ліквідації
організації з передачею її повноважень

районній організації ветеранів України.
Члени ради організації
одностайно
підтримали
пропозицію Кулініча А.І, та
вирішили з 01.01.2019 року
передати
повноваження
районній організації ветеранів України згідно чинного
законодавства.
В обговоренні винесених
питань прийняли участь Ревуцький І.М, який розповів
про роботу районної організації ветеранів, зупинився
на проблемах в її роботі та
завірив, що ветерани, які
перейдуть у районну організацію будуть забезпечені не меншою увагою, а також подякував Кулінічу А.І за велику роботу, яку він провів на підтримку
ветеранів війни займаючи посаду голови
ради та вручив йому Подяку.
Заступник міського голови Трифанова
Олена Миколаївна також передала вітання від міського голови Герасименка Сергія Михайловича і подякувала Кулінічу А.І
за сумлінну, самовіддану працю, високий
професіоналізм, активну громадську
діяльність щодо захисту прав та інтересів
інвалідів війни та Збройних Сил України,
вагомий особистий внесок у патріотичне
виховання молоді та вручила від міського
голови Подяку та цінний подарунок.
Щиру вдячність висловила в своєму
виступі заступник начальника управління
соціального захисту населення Оріхівської районної державної адміністрації
Литвин Тетяна Іванівна, яка також вручила Кулінічу А.І грамоту від голови райдержадміністрації та грамоту від управління
соціального захисту населення, подякувавши за багаторічну сумлінну працю.

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Відбулось засідання двадцять третьої сесії
міської ради сьомого скликання
29 листопада 2018 року під головуванням міського голови Сергія
Герасименка відбулось засідання
двадцять третьої сесії Оріхівської
міської ради сьомого скликання. 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, громадськість міста.
Перед відкриттям засідання сесії
голова надав слово начальнику
Оріхівського відділення поліції Капітану Артуру Олександровичу. У своєму
виступі Артур Олександрович повідомив,
що в зв’язку з введенням воєнного стану
поліцію переведено на посилений варіант
несення служби та можливе проведення
превентивних заходів, таких як зупинка
транспортних засобів, перевірка документів та інше. Попросив віднестися до
цього з розумінням і не впадати в паніку.
Також начальник поліції подякував депутатам міської ради та громаді за виділені
кошти на встановлення камери відеоспостереження в центрі міста.
Після відкриття засідання своїм правом
виступу скористались депутати Гащенко
Сергій Васильович та Мних Олег Миколайович. Сергій Васильович зачитав звернення мешканців міста, діти яких хочуть займатися шахами. У своєму зверненні батьки
прохають розглянути можливість відкриття гуртка шахів в комунальному закладі
«Оріхівський будинок дитячої творчості».
Олег Миколайович у своєму виступі

запропонував створити робочу групу з
вивчення питання боргів комунальних
підприємств перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» та знаходження шляхів вирішення
даного питання.
За результатами розгляду питань порядку денного депутати затвердили нормативно-правові документи з питань
орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади
Оріхівської міської ради, внесли зміни і
доповнення до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади Оріхівської
міської ради на 2018 рік, погодили схеми
розподілення меж населених пунктів між
м. Оріхів та с. Преображенка (з урахування
пропозицій депутатських комісій) та інше.
Загалом на засіданні сесії було прийнято
рішення по 65 питаннях.
Результати поіменного голосування
оприлюднені в день голосування на офіційному сайті міської ради (ormr.gov.ua) в
розділі «Рішення міської ради».

Оріхівські спортсмени зайняли призові
місця на турнірі з боксу

З 15 по 18 листопада 2018 року
в місті Бердянськ проходив турнір з боксу пам’яті майстра спорту
Намлієва В.І., в якому брали участь
представники боксерських шкіл Запорізької області: з Мелітополя, Запоріжжя, Токмака, Веселого, Полог
та Оріхова.
Гідно представили наше місто боксери зі спортивного клубу «Останній раунд» виборовши
декілька призових місць, а саме: Суходоля Давид - 1 місце, Удод Олександр - 1 місце, Гужва Микола -2 місце.
Вітаємо наших спортсменів та бажаємо подальших успіхів!

Він гідний слова ДЕПУТАТ

Школа – особливий та неповторний світ
дитинства, у якому учні поступово пізнають життєві мудрості та дорослішають,
розвиваються як особистості, поступово готуються стати самостійними та відповідальними громадянами, аби пізніше
влитися у соціум та не загубитися в ньому.
І чим комфортніше почуватимуться діти в
стінах школи, тим сильнішим буде їхнє бажання вчитися, тим легше їм буде впоратися із навіть найскладнішими завданнями.
Створити комфорт і затишок у школі
– завдання непросте, і вирішити його самотужки педагогічному колективу досить
непросто. Слід подбати про заміну дверей
для збереження тепла у класах, заміну сантехніки та системи водопостачання, ремонт покрівлі та багато чого іншого, на що
фінансово малоспроможні як вчителі, так і
батьки. Тому приходиться шукати тих, кому
діти небайдужі, хто згоден протягти руку
допомоги освітньому закладу.
Нашій школі пощастило, бо маємо таку
підтримку від депутата Оріхівської міської ради Вискребенцева Романа Леонідовича, який кілька останніх років активно
підтримує та допомагає втілити в життя
досить дорогі проекти щодо капітального
ремонту будівлі школи. Він є частим го-

стем у нашому закладі не лише у свята, а
й у трудові будні, знає про всі проблеми,
що має шкільний колектив. Завдяки його
підтримці та порозумінню за два попередні роки в нашому освітньому закладі було
відремонтовано спортзал (м’яку покрівлю,
відмостку та систему освітлення), приведено до ладу шкільний ґанок, замінено труби
постачання води до шкільної їдальні та туалетів. До початку цього навчального року
Роман Леонідович приготував ще до того
як перерахують кошти з міської ради сюрприз: у класних кімнатах початкової школи
було замінено двері, щоб взимку у приміщеннях зберігалося тепло, а також було
здійснено заміну всіх раковин у школі на
зручні та сучасні, що радують око кожного,
хто заходить до шкільного фойє.
Ми щиро вдячні Роману Леонідовичу за
те, що прислухається до наших прохань, не
залишається байдужим до проблем школи, за те, що маємо в його обличчі не тільки спонсора, а й друга. Хай Вам щастить та
завжди допомагає Господь у Ваших справах.
Директор школи, депутат міської ради
Пакета Л.М., педагогічний та учнівський
колективи КЗ «Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.
С.В.Падалки»
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Привітали з 90 – річним ювілеєм

28 лютого 2018 року свій 90 – річний ювілей святкував довгожитель міста Оріхова Бодня Василь Антонович.
З цією визначною подією іменинника від імені
міського голови, депутатського корпусу та виконавчого комітету Оріхівської міської ради привітали
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Трифанова Олена Миколаївна та керуючий справами виконавчого комітету Піщанська
Олена Миколаївна, вручили квіти та цінний подарунок і побажали міцного здоров’я, довголіття, добробуту та затишку в колі своєї родини.
До привітань приєднались, депутат міської ради
Лось Валентина Володимирівна та голова квартального комітету Галчанська Тетяна Семенівна, які також побажали ювіляру здоров’я та довголіття і вручили імениннику гарні квіти.
Василь Антонович народився в селі Андріївці,
відслужив в лавах збройних сил та повернувшись
до дому влаштувався працювати до Оріхівського заводу «Орсільмаш», на якому пропрацював 38 років. Має звання ветерана праці.
Керівництвом заводу неодноразово був нагороджений подяками за добросовісну працю.
Василь Антонович виховав чотирьох дітей, має 9 онуків та 13 правнуків.
Тож бажаємо імениннику ще довго жити в колі своєї дружної родини.
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради

Для реєстрації на ЗНО та вступу до вишів
абітурієнтам потрібно оформити ID-картку
Оріхівський РС УДМС України в Запорізькій
області нагадує, що школярі, яким виповнилося 14 років, мають своєчасно звернутися
до територіального підрозділу міграційної
служби за місцем реєстрації для оформлення
ID-картки.
Сьогодні паспорт оформлюється після досягнення 14-річного віку, при цьому ця адмінпослуга є безкоштовною.
Докладну інформацію про процедуру
оформлення ID-картки можна знайти на офіційному сайті Державної міграційної служби
(dmsu.gov.ua).
Для школярів своєчасне оформлення паспорта є необхідним, адже його копію потрібно подавати в комплекті документів для
реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання.
Громадяни України подають для реєстрації
на ЗНО виключно паспорт. Цей же документ
пред’являється учасником ЗНО для допуску
до пункту тестування.

Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає з Днем народження виконуючу обов’язки
директора комунального закладу
«Опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір’я» Оріхівської
міської ради Кудіну Наталю Степанівну!
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, особистого
щастя, невичерпної енергії та наснаги у всіх ваших добрих справах.
Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці — доброта, а у справах — мудрість та
виваженість. Нехай доля і надалі
буде прихильною до вас, даруючи
радість життя, незрадливу удачу,
вірних і надійних друзів.

За інформацією Оріхівського РС УДМС України в Запорізькій області

Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає з Днем народження депутата міської ради
Маруєва Володимира Вікторовича!
Прийміть сердечні привітання.
Нехай у ваших задумах завжди
буде мудрість, на роботі – підтримка, вдома – увага, й підтримка, у серці – світло від людської
вдячності. 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.

Оріхівської міської ради вирішів провести ярмарки у грудні 2018 року з 6.00 год до 12.00
год. на площі Покровській м. Оріхів, а саме:
7 грудня - з нагоди Дня Збройних сил
України;
28 грудня - з нагоди святкування Нового
2019 року.
Підстава - рішення рішення виконавчого
комітету від 26.11.2018 № 776 «Про проведення святкових ярмарків у грудні 2018 року»
Запрошуємо відвідати ярмарок!
За інформацією відділу бюджетних відносин
виконавчого комітету Оріхівської міської
ради

Співчуваємо

Оголошення

Мешканці вул. Лесі Українки,
пров. Заводського та Дружного
висловлюють щирі співчуття родині Мартовод С.І. їх рідним та
близьким з приводу смерті найдорожчої людини, мами та бабусі
Варванської Ніни Миколаївни.

v Головне управління статистики у Запорізькй
області пропонує для здачі в оренду приміщення
за адресою:
м. Оріхів, вул. Шевченка, 15 загальною площею
221,2 кв.м
За додатковою інформацією звертатись за
адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75,
тел. (061) 787-60-41, (050) 132-91-90
або м. Оріхів, вул. Покровська, 72а,
тел. (06141) 4-32-47, (050) 132-89-83

З повагою, голова квартального
комітету Пінчук В.Т .

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

Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає іменинників
листопада: головного спеціаліста
відділу
житлово-комунального господарства та благоустрою
Левченка Віктора Васильовича,
керуючого справами виконавчого
комітету Піщанську Олену Миколаївну, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Салогуба Олександра
Владиславовича та Трифанову
Олену Миколаївну, начальника
юридичного відділу Хохлова Віктора Анатолійовича, виконуючого
обов’язки старости села Новоданилівки Іващишина Сергія Миколайовича!
Прийміть найщиріші вітання з
Днем народження! Бажаємо Вам
міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту
у Ваших оселях! Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди відкривають
лише нові обрії майбутніх перспектив! Щастя Вам, радості, добра і благополуччя!

Окрім цього, питання своєчасного отримання паспорта є актуальним для тих школярів,
які 2019 року планують вступати на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після
9-го класу.
Зокрема, під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що
посвідчує особу та підтверджує громадянство
України, і подати його копію. Одним з таких
документів є паспорт громадянина України.
Водночас свідоцтво про народження не є документом, що посвідчує особу (http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/5492-17).
Тому майбутнім вступникам варто заздалегідь потурбуватися про оформлення паспорта
(або іншого документа, що посвідчує особу),
адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті учні, яким 14 років виповниться після 1 травня 2019 року.

Увага! Святкові продовольчі ярмарки
у грудні 2018 року!

Керуючись підпунктом 8 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
Оріхівської міської ради від 14.07.2016 № 03
«Про затвердження Положення про організацію та здійснення ярмаркової діяльності
на території міста Оріхів» виконавчий комітет

Прийміть вітання!

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.

Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає з Днем народження голову квартального
комітету Гайдар Любов Іванівну!
Прийміть найщиріші вітання з
нагоди Вашого Дня народження!
Хай прекрасним цвітом шлях
життя рясніє, сповнюються завжди
заповітні мрії. Як вода джерельна,
будьте здорові, хай сіяють очі, не
хмуряться брови, хай палають в
серці почуття високі, хай життя
дарує сто щасливих років!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради та голова міської
організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій
Кулініч А.І вітають з Днем народження: Яланську Анну Василівну,

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

Дудніченка Анатолія Андрійовича!
Дозвольте Вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Здоров’я, щастя щиро побажати,
На все життя, на довгий-довгий
вік!
До сотні літ дожить без горя і
журби,
Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних — з роси й води
Бажаємо Вам всі ми!
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторної, ім. Івана
Франка, Фестивальної щиро вітає
з Днем народження: Буряк Любов
Федорівну, Якименка Ростислава
Олександровича, Лісаченко Єлизавету Олександрівну, Зосименко
Лілію Юріївну, Гой Дмитра Віталійовича!
Бажаємо Вам щоб ріка здоров’я
ніколи не зміліла а тяжби життя
обійшли стороною, любові сімейного затишку, мирного неба, сили
доволі і все, що Вам треба!
Голова квартального комітету
Бадун О.Г.
Z Квартальний комітет вулиці Травневої вітає з Днем народження: Селих Віктора Івановича,
Грабор Азу Степанівну, Демінську
Вкторію, Білоус Андрія, Медвідь
Тараса, Дяченко Василя, Приходько Ольгу Анатоліївну, Рєзнік Альону, Дяченко Наталю, Приходько
Олександра, Бородай Василя
Гавриловича, Натучу Дениса, Пилявського Петра Миколайовича,
Білан Володимира Денисовича!
Міцного здоров’я, миру, добра.
Хай у ваших домівках панують
злагода, любов родинного щастя.
З повагою, голова квартального комітету Чиквашвілі Л.П.
Z Голова квартального комітету
вул. Героїв АТО вітає іменинників
листопада:Зінченко Людмилу Семенівну, Керничну Ларису Іванівну
та з 90 – річним ювілейним Днем
народження Бодню Василя Антоновича!
Бажаю довго ще прожити, здоров’я доброго на сотню літ, щоб ви
устигли внуків одружити й благословити правнуків на світ!
З повагою, голова квартального комітету Галчанська Т.С.
Z Голова квартального комітету
вул. Героїв АТО, сусіди та всі мешканці вулиці щиро вітають з 90 –
річчям Бодню Василя Антоновича!
Бажаємо Вам здоров’я міцного
і затишку в хаті, хай доля дарує
Вам років багато, хай буде в оселі
добро і тепло а смутку ніколи у нім
не було!
З повагою, голова квартального комітету Галчанська Т.С та
депутат міської ради Лось В.В.
Z Вітаємо з Днем народження
працівників КП «Оріхівський водоканал»: Бородай Василя Гавриловича, Малого Віктора Анатолійовича!
Хай будуть з Вами здоров’я та
сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Колектив КП «Оріхівський
водоканал»

Газета набрана, зверстана загальним
відділом міськвиконкому.
Віддрукована у КП «Куйбишевська
районна друкарня».
Адреса друкарні: 71001,
пров. Поштовий, 27, смт Більмак,
Запорізької обл.
Тираж 1500. Замовлення

