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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Увага і турбота про ветеранів –
обов’язок влади

12 квітня, в рамках заходів до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських
таборів та інших місць примусового тримання, міський голова С.М. Герасименко
відвідав мешканку м. Оріхів Федоренко
Анастасію Кирилівну, яка в роки Другої
світової війни була вивезена до Германії на
примусові роботи.
75 років минуло з того часу, але ті довгі два роки, з 1943 року по жовтень 1945
року, які сімнадцятирічна дівчина провела
на примусових роботах в с.Кельбецгаузен
посблизу м. Мосбах і важко працювала на
господаря, залишаться у її пам’яті назавжди.

Анастасія Кирилівна пройшла довгий
трудовий шлях, пропрацювала 56 років
бухгалтером на Оріхівському комбінаті хлібопродуктів, який в народі називають «гібридний завод». Народила і виховала двох
дітей, які, нажаль, не дожили до цього часу,
а також активно приймає участь у житті та
вихованні своїх внуків та правнуків.
Під час зустрічі голова громади поцікався
питаннями щодо соціального захисту ветерана, побажав їй здоров’я, довгих років
життя та вручив продуктовий набір на згадку про зустріч.

22-га річниця утворення казначейської
служби в районі
17 квітня у приміщенні управління Державної казначейської служби України в
Оріхівському районі Запорізької області
відбувся традиційний для цього дня урочистий захід, присвячений 22-й річниці
утворення казначейської служби в районі.
У вступному слові начальник управління Ірина Василина привітала присутніх на
заході казначеїв і гостей та наголосила, що
особливо важливими є співпраця та розуміння спільних проблем казначейства та
його клієнтів. Начальник управління подякувала казначеям за їхню відданість і професійність у роботі, незважаючи на часом,

надважкі завдання, що поставали перед
ними в процесі реалізації низки новаторських проектів реформування казначейської системи.
Привітати працівників казначейства з
їх професійним святом прийшли і голови
та представники територіальних громад
Оріхівського району: С.М. Герасименко,
В.А. Сідун, А.М. Малахатка, І.В. Кошель, Т.Р.
Івахненко.
Гості заходу не шкодували теплих слів на
адресу казначеїв, нагородили їх вітальними грамотами, вручили солодкі подарунки
та квіти.

У міськвиконкомі

19 квітня під головуванням міського
голови Герасименка С.М. відбулось чергове засідання виконавчого комітету, на
якому були присутні 15 членів міськвиконкому та запрошені заявники.
В ході засідання члени виконавчого комітету заслухали інформацію про
фінансово-господарську діяльність КП
«Оріхівський ринок» за 2017 рік, про погодження проекту рішення міської ради
про внесення змін до бюджету, про тарифи на послуги з централізованого

постачання холодної води та водовідведення, про перейменування назв вулиць та провулків та інші питання порядку
денного, що стосуються різних сфер життєдіяльності громади. Жваве обговорення викликало питання про перенесення
сільськогосподарського ярмарку на територію центрального ринку по вул.Івана Мазепи.
Всього було розглянуто 42 питань. Також члени виконкому затвердили питання прийняті між засіданнями виконкому.

Відбулось засідання робочої комісії
з питання реконструкції стадіону

На виконання розпорядження міського голови від 16.04.2018 № 49 18 квітня
2018 року та відповідно до звернення депутата міської ради Вискребенцева. Р.Л.
в приміщенні міської ради під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Салогуба
О.В. відбулося засідання робочої комісії з
питання реконструкції стадіону. В ході роботи комісії було здійснено обстеження
території, будівель та споруд стадіону в м.
Оріхові по вул.Стадіонній,1.
Комісія заслухала вступну інформацію
щодо проблемного питання напівзруйнованої будівлі на території стадіону по вул.
Стадіонній, 1 від Салогуба О.В., заслухала
звернення депутата міської ради Вискребенцева Р.Л. та пояснення директора КЗ
«Оріхівська ДЮСШ» Бондаренка М.М., який
є безпосередньою відповідальною особою
за стан будівлі на території стадіону, про

хід справи з розв’язання даного питання.
В обговоренні прийняли участь всі члени
робочої комісії і дійшли висновку, що двоповерхову будівлю, яка несе небезпеку для
оточуючих, треба терміново демонтувати.
За інформацією начальника юридичного
відділу Хохлова В.А. демонтування будівлі
можливе лише після Державної реєстрації права на нерухоме майно Оріхівською
міською радою та оформлення відповідної
технічної документації. В даний час, коли
цей процес триває, потрібно забезпечити
цілодобову охорону території стадіону та
виставити відповідні інформаційні знаки.
Робоча комісія в повному складі здійснила
виїзд на територію стадіону, візуально обстежила проблемну споруду та пересвідчилась у вкрай небезпечному аварійному
її стані.
За результатами роботи комісії буде
складено відповідний акт.

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Акція «Великодній кошик»
З 30 березня за ініціативи громадського волонтерського комітету при
Запорізькій
облдержадміністрації
та підтримки виконавчого комітету
Оріхівської міської ради, у нашій громаді проходила благодійна акція «Великодній кошик солдату», метою якої
було організувати гідне привітання
українських військових зі святом Великодня.
У «великодній кошик» було зібрано
засоби гігієни, шкарпетки, мед, горіхи,
консервацію, а також святкові паски
для наших хлопців. Учні шкіл та садочків
передали на лінію фронту власноруч підготовлені малюнки та аплікації. Завдяки
допомозі ТОВ «Втормікс» (директор Вініченко І.С.), яке надало допомогу у вигляді
транспорту, 6 квітня подарунки солдатам
були доставлені в 55-у окрему артилерійську бригаду, солдати якої відбувають у
зону АТО.
Дякуємо всім, хто не залишився байдужим та взяв участь у акції, а саме: волонтерам Мірошніченко О.О. та Барку Р.В.,
колективу та волонтерам КУ «Центр надання соціальних послуг», трудовим колективам КП «Оріхівський водоканал», КП
«Благоустрій», КП «Оріхівський ринок», КЗ
«Центр первинної медико-санітарної допомоги», відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Оріхівської міської
ради, колективам дошкільних навчальних
закладів «Калинка», «Чебурашка», «Сонечко», «Червона шапочка», «Дюймовочка», «Оленка» (с.Нестерянка), «Колобок»
(с.Мирне), загальноосвітніх навчальних
закладів КЗ «Оріхівська гімназія №1 «Сузір’я», КЗ «Оріхівський навчально-виховний комплекс №2 імені академіка В.А.

Лазаряна», КЗ «Оріхівська ЗОШ І-ІІст. №3»,
КЗ «Оріхівська ЗО І- ІІст.№5», КЗ «Нестерянська СР ЗОШ І-ІІІст.», КЗ «Мирненська ЗОШ І-ІІІст. ім.воїна-інтернаціоналіста
С.В.Падалки», КЗ «Новоданилівська ЗОШ
І-ІІ ст.», колективам ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ», КЗ «Оріхівська районна музична школа», жителям сіл Мирне, Новоандріївка, Новоданилівка, Новопавлівка,
Нестерянка, Копані, головам квартальних
комітетів Носовій А.Т. (вул. Ювілейна),
Корчевській К.І (вул.Героїв Крут), Галчанській Т.С. (вул.Героїв АТО).
Крім того, слова вдячності керівнику
та працівникам відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету, закладам культури
Оріхівської міської ОТГ за організацію
збору «великоднього кошика», який 7
квітня був доставлений до віськовослужбовців 95-ї ОМБ та 40-ї ОАБ.
Учасники акції впевнені, що така увага
допоможе нашим захисникам, які знаходяться далеко від домівок, щодня ризикують своїм життям відчути родинне тепло і
затишок, додасть їм віри у перемогу.

Благодійний телевізійний марафон «Пам’ять»
В квітні 2018 року стартував щорічний благодійний телевізійний марафон
«Пам’ять», присвячений Дню пам’яті, примирення та Перемоги над нацизмом у Європі.
Ця ініційована обласною радою ветеранів та підтримана облдержадміністрацією акція не має аналогів, започаткована
і проводиться в Запорізькій області з 2000
року. Її метою є гідне вшанування подвигу
Українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у
Другій світовій війні, висловлення поваги
усім борцям проти нацизму, збереження
спадковості поколінь, виховання патріотизму, консолідація суспільства навколо
ідеї захисту України, увічнення пам’яті про
загиблих воїнів, жертв війни та воєнних
злочинів, а також нинішніх захисників Вітчизни.
Просимо всіх небайдужих, керівників
підприємств, організацій, установ, комерційних структур долучитися до проведення благодійного телевізійного марафону
«Пам’ять».
Благодійні надходження на рахунок телемарафону будуть використані виключно
на надання адресної допомоги ветеранам
війни, учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих.

Грошові внески приймаються на поточний рахунок: «Запорізька обласна організація ветеранів України», розрахунковий
рахунок№ 26007012102758, код ЄДРПОУ
20491359, МФО 300023, ПАТ «Укрсоцбанк»
м. Запоріжжя з позначкою «Благодійний
внесок у фонд телемарафону «Пам’ять»,
повної назви підприємства, організації,
установи, благодійника із зазначенням
міста та району.
Промислові товари приймає обласний фонд милосердя і здоров’я за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 51, телефон: (050)1737349,
(067)7393963,
електронна
адреса:
fondmz@gmail.com.
Продукти харчування приймає обласна
організація Товариства Червоного Хреста
за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Поштова, 4А, телефон-факс: (061)2244328, телефони: (061)7642892, (061)7642582, електронна адреса: redcross.vice@gmail.com.
Штаб телемарафону працює за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 46, каб. 1; контактні телефони:
(061)2244152, (0612)633555, (061)7644011,
(061)7642278, (061)2830746, телефон-факс
(061)2244152, електронні адреси: zahist@
zp.ukrtel.net; gerasimenko.dszn@gmail.com;
zposv@ukr.net.
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Оголошення про проведення конкурсу
Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантної
посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Оріхівської міської ради.
Вимоги до претендентів:
- громадянство України;
- освіта повна вища у галузі освіти
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна
освіта», «Дефектологія», «Психологія»;
- стаж роботи за фахом не менше 5
років;
- вільне володіння державною мовою;
- володіння основними навиками
роботи на комп’ютері з відповідними
програмними засобами;
- знання діловодства.
Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних
даних відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних»;
- автобіографія, що містить прізвище,
ім’я число, місяць, рік і місце народ-

ження, інформацію про громадянство,
відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи,
громадську роботу (у тому числі на
виборних посадах), контактний номер
телефону та адресу електронної пошти
чи іншого засобу зв’язку, відомості про
наявність чи відсутність судимості;
- копія документів про вищу освіту;
- копію документа, який посвідчує
особу;
- мотиваційний лист довільної форми.
Додаткова інформація щодо надання переліку документів на конкурс,
основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці можна отримати у інспектора з кадрів
Оріхівської міської ради та на офіційному сайті Оріхівської міської ради:
http://ormr.gov.ua
Документи приймаються протягом
30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення
конкурсу на сайті Оріхівської міської
ради за адресою: Запорізька область,
Оріхівський район, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, кабінет №5, з 8.00 до 17.00,
перерва з 12.00 до 13.00, тел.: 4-31-35.

Оголошення про проведення тематичної прямої лінії
«Державна служба» у травні 2018 року
Місяць

Дата
проведення

травень

3, 10, 17,
24, 31

Хто проводить
«пряму» лінію
Заступник начальника Управління
Бамбизова С.І.
Головний спеціаліст Управління
Семенових О.М.
Головний спеціаліст Управління
Касюн Л.Ю.

адресою: http://orda.gov.ua
Документи від кандидатів приймаються до 27 квітня 2018 року до 15
год. 45 хв.
Перший етап конкурсу відбудеться 5
травня 2018 року о 10.00 год.
За додатковою інформацією звертатись до управління соціального
захисту населення Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області за адресою: Запорізька
обл., м. Оріхів, вул. Запорізька, 36-А
(І поверх) каб. 5 (сектор з питань кадрової роботи), тел. 0506747679
або за адресою електронної пошти:
usznorh2317@ukr.net
Завідувач сектору
з питань кадрової роботи
О.С.Волкова

Конкурс на заміщення вакантної посади
Оголошується конкурс на заміщення
вакантної посади державної служби
категорії «В» – провідного спеціаліста
сектору прийняття рішень щодо надання всіх видів допомог та компенсацій відділу з організації соціальних
послуг та соціального забезпечення
Управління соціального захисту населення Оріхівської районної державної
адміністрації Запорізької області.
З умовами конкурсу та переліком
документів, необхідних для участі у
конкурсі, можна ознайомитись на офіційному сайті Національного агентства
України з питань державної служби
за електронною адресою: http://nads.
gov.ua та на офіційному сайті Оріхівськой районної державної адміністрації
Запорізької області за електронною
адресою: http://orda.gov.ua

Документи від кандидатів приймаються до 05 травня 2018 року до 15
год. 45 хв.
Перший етап конкурсу відбудеться
11 травня 2018 року о 10.00 год.
За додатковою інформацією звертатись до управління соціального
захисту населення Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області за адресою: Запорізька
обл., м. Оріхів, вул. Запорізька, 36-А
(І поверх) каб. 5 (сектор з питань кадрової роботи), тел. 0506747679
або за адресою електронної пошти:
usznorh2317@ukr.net
Завідувач сектору
з питань кадрової роботи
О.С.Волкова

Оголошення
v Продам 1-но кімнатну квартиру
v Приватному підприємцю потрібен
36,0 м.кв 3/5 у центрі міста.
продавець продуктових товарів в кіоск.
т.099-751-96-58
Звертатись за телефоном:
___
066-207-73-07
___
v Міняю 2-х кімнатну квартиру 50,0
м.кв 3/9 з ремонтом на житловий гаv Запрошуємо на роботу покоївку,
зифікований будинок в центрі міста або віком від 40 до 55 років, різноробочий
продам. т. 099-007-28-09.
чоловік від 30 років. Проживання без___
коштовне (м.Бердянськ) З/п 4500грн
т.067-337-33-86

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

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.

(061) 224-62-77
(061) 239-07-58
(061) 239-07-97

За інформацією Оріхівської
районної державної адміністрації

Вітаємо з днем народження!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні.
Тільки в серці у Вас та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
Солов’ї защебечуть грайливо,
Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,
А життя буде щедро щасливим!

Конкурс на заміщення вакантної посади
Оголошується конкурс на заміщення
вакантної посади державної служби
категорії «В» – провідного спеціаліста
сектору прийому громадян щодо надання всіх видів допомог та компенсацій відділу з організації соціальних
послуг та соціального забезпечення
Управління соціального захисту населення Оріхівської районної державної
адміністрації Запорізької області.
З умовами конкурсу та переліком
документів, необхідних для участі у
конкурсі, можна ознайомитись на офіційному сайті Національного агентства
України з питань державної служби
за електронною адресою: http://nads.
gov.ua та на офіційному сайті Оріхівськой районної державної адміністрації
Запорізької області за електронною

Номер
телефону

З повагою, жителі села Нестерянка

Прийміть вітання!
Z Оріхівська міська рада вітає з Днем народження Хоменка Віктора Івановича – депутата Оріхівської міської ради, який він святкував 16.04.2018 року.
Зичимо міцного здоров’я, щастя й добробуту, успіхів у роботі, життєвих сонячних днів і
довголіття, а також натхнення у плідній праці
на благо нашої громади!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає з Днем народження головного
спеціаліста-юрисконсульта міської ради Білана Сергія Юрійовича!
Вітаємо тебе з днем народження! Нехай
твоя життєва чаша буде переповнена щастям,
здоров’ям і любов’ю! Нехай всі твої бажання
збудуться! І хай у тебе все буде так, як ти того
бажаєш!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради вітає з Днем народження депутата міської ради Шкарупіла Якова Васильовича!
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.
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради вітає з Днем народження голів квартальних комітетів: Мозгин Світлану Григорівну,
Пустову Любов Іванівну, Дмитренко Тетяну
Дмитрівну, Мозгін Наталю Євгенівну!
Прийміть наші найкращі вітання і щирі побажання міцного здоров’я, великого людського щастя, благополуччя, поваги від людей,
любові від рідних та близьких.
Хай у Вашому домі завжди панують мир і
злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість.
Щиро бажаємо Вам нових вагомих звершень як у житті, так і на виробничі ниві.
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради та голова організації інвалідів війни

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

та збройних сил вітають з Днем народження
Лотвін Марію Іванівну, Шапошнікова Олексія
Костянтиновича, Летвишко Тамару Георгіївну,
Веремчук Пилипа Михайловича!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа.
Z Голова квартального комітету вул. Герорїв АТО вітає іменинників місяця: Борисову
Любов Іванівну, Сарапій Олену Михайлівну,
Кулик Олену Миколаївну, Байду Парасковію
Василівну, Кулик Анатолія Семеновича!
Бажаю Вам, щоб душа була молодою, доля
багатою, любов вірною а дружба друзів вічною!
Голова квартального комітету
Т.С. Галчанська
Z Голова квартального комітету вул. Герорїв АТО вітає з ювілейним Днем народження Петрову Галину Михайлівну! Бажаю тобі
здоров’я, щастя, злагоди в родині і здійснення всіх мрій та задумів.
З повагою, голова квартального
комітету, Т.С. Галчанська
Z Щиро вітаємо ювілярів: Гнатову Марію
Костянтинівну та Чудинович Миколу Вікторовича.
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!
Ось і загорілася вже 80-та свічка
Вам на ювілейному столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!
З найщирішими вітаннями ,
ветеранська спілка с. Нестерянка,
в.о. старости с. Нестерянка
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