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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Привітання з Днем працівників освіти
Традиційно, в першу
неділю жовтня, українське суспільство відзначає світле і прекрасне
свято – День працівників
освіти!
Бути педагогом – це
покликання, це доля.
Тільки людина з тонкою
душею, гарячим серцем
і величезним багажем
знань може донести до
юних умів саме важливе,
значуще, потрібне, допомагаючи добрим словом,
мудрою порадою, вибором життєвого шляху.
Бажаю вам, дорогі вчителі, відчуття повноти і неповторності життя,
здоров’я, невичерпних творчих сил,
натхнення, щастя і довгої людської

27 вересня жителі міста відсвяткували 244у річницю від свого заснування. Цього року
на містян чекали робота креативного Містечка дитячих мрій, дитячий концерт, показові
виступи юних спортсменів та творчих колективів Оріхівської громади. Прикрасою заходу
були виступи наших гостей з міста Запоріжжя,
танцювального колективу «Загадка», барабан-шоу, танцювальна програма кавер-гурту
«Ментол» з міста Бердянськ.

пам’яті. Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх
ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача!
З повагою
міський голова Сергій ГЕРАСИМЕНКО

Засідання «круглого столу» з питань надання
послуг соціальної реабілітації дітей-інвалідів
30 вересня 2019 року, за ініціативи благодійного фонду
«Посмішка дитини» та ініціативної групи батьків особливих дітей «Особливий шлях» у
виконавчому комітеті міської
ради відбулося засідання «круглого столу» з питань надання
послуг соціальної реабілітації
дітей-інвалідів.
У заході приймали участь
волонтери благодійного фонду «Надії дитини» та благодійного
фонду «Карітас України», працівники виконавчого комітету, відділу освіти, комунальної установи
«Центр надання соціальних послуг»,
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», комунальної
установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги», а також
батьки дітей-інвалідів.
Під час зустрічі обговорювались
питання соціального захисту дітей
з обмеженими фізичними можливостями. В Оріхівській ОТГ проживає чимало дітей-інвалідів і всі
вони потребують уваги, турботи та
суспільно-трудової адаптації, згідно

Відзначили річницю рідного міста

з їх індивідуальними здібностями.
Тому для надання якісних послуг необхідно визначити потребу в таких
послугах.
Крім того, батьки особливих дітей
підтримали взаємодію органів місцевого самоврядування Оріхівської міської ради з громадськістю,
спрямовану на залучення жителів
громади до активної участі в сфери соціального розвитку громади
та координацію зусиль фахівців, які
працюють в установах різного відомчого підпорядкування з метою
забезпечення надання послуг з реабілітації дітям, які цього потребують.
Координатор по напрямку: Алевтина Лепетченко, тел. 4-36-24.

В Містечку дитячих мрій маленькі жителі
Оріхова мали змогу зробити фото біля гарних
фотозон, почитати на вуличній бібліотеці та
скласти мегапазл «Ми – це місто», підготовлений бібліотекарями, зробити аквагрим. Також, в Містечку діяла творча лабораторія
юних художників «Місто моєї мрії», всі
учасники якої отримали грамоти відділу
культури, туризму, охорони культурної
спадщини та лотерейні квиточки.
Лотерейні квитки, під час святкового
заходу, мали можливість отримали всі
бажаючі, хто виконав певні умови, а саме:
зробив фото біля 7 локацій Містечка, опублікував в соціальній мережі пост під назвою «Я святкую День міста Оріхів 2019»
та з хештегом #Оріхівмоємісто, потім показав модератору, який видавав квитки.
На виставці виробів креативних майстринь небайдужі жителі та гості нашого
міста мали змогу купити виріб на підтримку
Артема Рясного.
Під час проведення кожної локації містяни
приймали участь у опитуванні «Створюємо
разом сучасну площу».
Згодом розпочалась концертна програма з запальними виступами творчих колективів Оріхівської громади та гостей з міста

День села у Мирному
28 вересня у с. Мирне відзначили
День села, який припав на теплий
сонячний осінній ранок, коли настрій мешканців та гостей був особливо піднесений і радісний. На святі
зібралося чимало жителів і гостей,
для яких підготували концертну
програму та народні розваги.
Запальним був святковий концерт
сільського будинку культури, в якому взяли участь, як дитячі колективи, так і вокальний народний колектив «Журавка» та художній колектив
села Нестерянка.
Староста Мирненського старостинського округу Дернова О.В.
привітала присутніх зі святом і побажала усім міцного здоров’я, затишку в оселях і миру над головою.
Привітання за різними номінаціями
отримали і жителі села: «Наймолодша пара» - Білан І.В. та Білан Д.С;
«Найкращі подвір’я села» - Проскурович М.А., Гарцев О.Ю; з 85 річницею привітали: Печерицю Є.А.,
Галушко М.Г., Балаяна Р.А., Дудко
К.Н., Дядько А.І., Мількова М.С.
Завітали на свято міський голова
Герасименко С. М, секретар ради

Лепетченко А. М., заступник міського голови Салогуб О. В, керуюча
справами міськвиконкому Піщанська О.М. Міський голова привітав
мешканців зі святом, нагородив почесними грамотами та подяками активних мешканців села.
Під час святкування гостей частували смачною кашею, галушками та
іншими стравами. Для дітей працювали батути.
По завершенні урочистої частини
кожен присутній міг взяти участь у
традиційній для громади лотереї,
переможці якої отримали приємні
призи.
Висловлюємо велику вдячність
всім організаторам і учасникам свята та щиро вітаємо всіх мешканців
з днем народження села Мирне.
Бажаємо, щоб осіннє свято додало
Вам гарного настрою, піднесених і
добрих почуттів, щоб з вами завжди
були поруч міцне здоров’я, безмежне щастя, великі успіхи. Тепла Вам,
злагоди і достатку у ваших родинах!
За інформацією старости Мирненського старостинського округу
Дернової О.В.

Запоріжжя. Глядачі з великим задоволенням
підспівували відомим хітам, які виконували
вокалісти та підтанцьовували разом з танцювальними колективами. Родзинкою заходу
було барабан-шоу з феєричними ефектами.

До жителів та гостей міста з вітальним словом звернувся міський голова Сергій Герасименко, який привітав всіх зі святом, а також
76-ю річницю з дня визволення міста від нацистських загарбників в роки Другої світової
війни, побажав добра, злагоди, благополуччя
та миру у кожному домі.
Справжньою кульмінацією святкового заходу став святковий феєрверк, який надав
жителям міста у подарунок приватний підприємець Віталій Денисов.
О дев’ятій годині біля головної сцени відбувся розіграш призів, про які зазначалось
раніше. Оріхівці мали змогу отримати прапорці Оріхівської громади, чашки та годинники з символікою міста, шампанське, білети
на річний трамвайчик. Головним призом розіграшу стала мультиварка.
Завершили свято кавер-гурт «Ментол» з
міста Бердянськ, які запалили площу сучасними хітами.
Протягом святкування на площі Покровській працювала виїзна торгівля та дитячі атракціони для найменших жителів нашого міста.
Завдяки спільним зусиллям свято вийшло
яскравим та феєричним. І це було б неможливо без людей, які докладали до цього свій час,
професійні та творчі здібності, фінансовий та
трудовий ресурс.

Від імені міського голови, виконавчого
комітету та депутатів Оріхівської міської ради
висловлюємо щирі слова подяки керівникам підприємств та закладів, підприємцям,
які підтримали фінансово та допомагали в
проведенні заходів, а саме: ТОВ «Оріхівсільмаш», в особі засновника Андрія Купріянова, ТОВ «Агротех», в особі Геннадія Марича,
ТОВ «Оріхівський хлібокомбінат» (к-к Сергій
Мірошніченко), ТОВ «Виробничо-торговельний дім «Будкамінь» (к-к Сергій
Агієвич), ТОВ «Коалін Азов» (к-к Павло
Маляренко), ПрАТ «Розівський елеватор» (к-к Максим Конопатенко), ТОВ
«ТД «ЗапоріжОілГрупп» (к-к Олег Серовський), ТОВ «Теплоенергетик» (к-к
Станіслав Лепетченко), ПП «Землевпорядник (к-к Геннадій Назаренко), ТОВ
«Амріта» (к-к Олена Селезньова), Віталію
Денисову, Дмитру Бублику, Ігорю Вигівському, Віталію Піхулі, Олександру
Ніязову, Діні Майбороді, Кирилу Андреєву, Наталії Алєксеєнко, Лілії Войтешонок, Ользі Мякішевій, Олександру
Базарову, Ользі Васильєвій, Людмилі Горячковській, Вікторії Кривчиковій, Тетяні Леоненко, Олені Шкуро, Сергію Морозу, Івану Зачепилу, Якову Іщенку, Олександру Сьомченку.
Окремі слова подяки адресуємо працівникам та творчим колективам КЗ «Центр
культури і дозвілля» (к-к Людмила
Власенко), КЗ «Оріхівський будинок
дитячої творчості (к-к Любов Ярова),
відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого
комітету міської ради, які створювали справжню атмосферу свята під час
проведення всього циклу заходів в
рамках відзначення річниці міста, а також працівникам КП «Благоустрій» (к-к
Олена Короткова) за чисте та святкове
місто.
За інформацією відділ культури, туризму, охорони культурної спадщини
виконавчого комітету
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Інструменти е-демократії в Оріхівській громаді: що це і як скористатись

Електронна демократія - це форма демократії, за якої громадяни беруть участь
в місцевому самоврядуванні за допомогою
онлайн інструментів та сервісів.
Наприклад, завдяки веб-платформам
тепер можна не виходячи з дому подати
звернення, петицію, або навіть проект по
вирішенню болючих проблем для громади.
В Оріхівській об’єднаній територіальній громаді вже доступні такі інструменти
е-демократії:
Електронні звернення - надають можливість подати заяву, пропозицію чи скаргу до органів місцевої влади та її виконавчих органів через веб-платформу;
Електронні петиції - особлива форма колективного звернення в електронній формі до суб’єкту владних повноважень, органу влади або місцевого самоврядування;
Публічні е-консультації - це спосіб збору
даних щодо думок громадян про ті чи інші
питання місцевої політики через спеціальні електронні платформи;
Бюджет участі - процес, який надає
можливість кожному громадянину брати
участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них.
Також на сайті міської ради доступні такі
електронні сервіси як онлайн веб-камери
та електронна скринька довіри.
Одним з найпопулярнішіх інструментів
е-демократії є Електронні звернення. Електронні звернення - це можливість подати
заяву пропозицію чи скаргу до органів міс-

цевої влади та виконавчих органів через
веб-платформу, або електронний лист.
- Громадянин може писати про проблему, яка стосується його безпосередньо;
- громадяни України мають право
звернутися до органів державної влади,
місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності,
засобів масової інформації, посадових осіб
тощо;
- подається на електронну пошту або
через інші засоби (наприклад, нанесенням якихось проблематичних точок на
віртуальну карту абощо);
- не потребує збору підписів та не
обов’язково оприлюднюється;
- на звернення орган влади має надати
відповідь та, вирішити проблему по суті.
Відмінністю електронного звернення від
повідомлення надісланого на електронну
скриньку довіри є те, що звернення громадян розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
Відповідно до чинного законодавства, у
зверненні має бути зазначено прізвище,
ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного
питання, зауваження, пропозиції, заяви чи
скарги, прохання чи вимоги. В електронному зверненні також має бути зазначено
електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або
відомості про інші засоби зв’язку з ним. А
скринька довіри це повідомлення, на яке
надається відповідь лише в разі зазначення зворотної електронної адреси.

Наші боксери знову переможці!
З 25.09.2019 по 28.09.2019 в м. Бердянськ пройшов Чемпіонат Запорізької області з боксу серед юнаків
2006-2007 р.н. Спортсмени м. Оріхів
вибороли 4 медалі: перше місце завоювали Бодюл Іван, Удод Олександр
і Звєрєв Нікіта; друге місце посів
Нікітін Ілля. Також наші спортсмени
здобули путівку на Чемпіонат України з боксу серед юнаків.
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!
За інформацією тренера-викладача з боксу КЗ «Оріхівська ДЮСШ» та
СК «Останній раунд» Дернового І.О.

З пошти Оріхова

Оголошення

Вдячність за турботу
та небайдужість

v Продам або здам в оренду
приміщення 63 м.кв 1/9 вул. Лесі
Українки 45/109
Інформація за телефоном: 066720-13-34

Велика вдячність начальнику комунального
підприємства «Благоустрій» Коротковій Олені
Василівні, людині з великої букви, з добрим
серцем та щирою душею за допомогу, яку вона
надала при прибиранні сміття та вирубці чагарників з дитячого майданчику по вулиці Героїв
АТО м. Оріхова. Щиро Вам за це дякую!
Також дякую своїй помічниці Сухоминській
Світлані Михайлівні її донці та онучці за допомогу у прибиранні та наданні кольорових фарб
для дитячого майданчику.
Дякую Вам усім за допомогу, бажаю вам здоров’я, щастя, мирного неба.
		
З повагою голова квартального комітету
вул. Героїв АТО Галчанська Т.С.

Співчуваємо
Висловлюємо щирі співчуття родині Коновал
Людмили Василівни та Колотило Катерини Василівни їх рідним та близьким з приводу смерті
сестри, тітки Валентини Василівни Ордіонової.
Неможливо словами загоїти біль та гіркоту від
втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами у годину скорботи.
Голова квартального комітету
Чиквашвілі Л.П.

v Продам будинок з меблями,
газифікований є вода та господарчі будівлі. Адреса: с. Копані
вул. Новоселів, 18. Тел.. 067-59599-41.
v Міняю 2-х кімнатну квартиру
50 м.кв 3/9 з ремонтом та індивідуальним опаленням на житловий газифікований будинок в
центрі міста або продам. т – 099007-28-09
v Продаю хату у м. Оріхові,
газифікована, є вода, земельна
ділянка 22 м.кв, город 15 м.кв, є
господарчі будівлі. Ціна договірна. Тел.. 095-705-85-94, 4-16-38
v Загублене посвідчення учасника бойових дій, військової
перепустки та картки «Приватбанку» на ім’я Костенко Максима
Валерійовича прохаємо повернути власнику передавши документи у Оріхівську міську раду каб.
№1.

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.

Оріхівська громада отримала пожежну машину
Як вже повідомлялось раніше, з метою
підвищення рівня пожежної безпеки,
запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж,
рятування людей на території Оріхівської
громади, виконавчим комітетом Оріхівської міської ради було створено пожежно
- рятувальний підрозділ добровільної пожежної охорони Оріхівської міської ради,
з числа жителів Мирненського, Нестерянського та Копанівського старостинських
округів, призначено начальника пожежної команди та відібрано 12 добровольців, які успішно пройшли навчання.
26 вересня для забезпечення безперебійного функціонування добровільної – пожежної команди, від Головного
управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Запорізькій об-

ласті було отримано пожежно-рятувальну машину.
Завдяки даній техніці добровольці матимуть змогу оперативніше реагувати на
будь-які надзвичайні ситуації та швидше
виїздити на їх ліквідацію.
За інформацією відділу розвитку інфраструктури, інвестицій, містобудування
та архітектури

Прийміть вітання!
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає іменинників вересня:
депутата міської ради Залуніна Артема
Михайловича, провідного спеціаліста
відділу ЦНАП Петрову Надію Олександрівну, головного спеціаліста відділу
розвитку інфраструктури, інвестицій,
містобудування, архітектури Іщенка Антона Едуардовича, головного
спеціаліста загального відділу з питань
організації роботи, звернень громадян
та забезпечення діяльності виконавчого комітету Любименко Людмилу
Іванівну.
Прийміть сердечні вітання з нагоди
дня народження! Бажаємо Вам міцного
здоров’я, особистого щастя, яскравих
успіхів та здійснення найзаповітніших
мрій. Нехай кожен день буде осяяний
високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний настрій стануть запорукою вашого процвітання. Миру, злагоди, шани, любові та достатку у ваших
домівках!
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає голів квартальних
комітетів, які святкують свої Дні народження у вересні: Сіру Альону Миколаївну, Авдєєву Віру Вікторівну.
Бажаємо неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів!
А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та
невичерпного оптимізму!
Z Голова квартального комітету вул.
Героїв АТО вітає іменинників вересня
Днем народження: Чурилову Надію Миколаївну, Гаркалнс Зінаїду Василівну,
Бражник Василя Михайловича.
Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя,
достатку та всіх благ!
Голова квартального комітету:
Галчанська Т.С.
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторної, ім. Івана Франка,
Фестивальної щиро вітає з ювілейним
Днем народження: Черепаху Лідію Григорівну та з Днем народження: Логвіненка Сергія Петровича, Зуєва Павла
Олександровича, Долодарова Миколу
Борисовича, Батрина Дмитра Васильовича, Скидана Максима Віталійовича,
Смєюху Вікторію Ігорівну, Токарь Надію
Федорівну, Васильєва Василя Миколайовича, Живак Людмилу Сергіївну, Тупіцину Олену Іванівну, Тупіцина Івана
Сергійовича.
Летять роки в міжзоряний політ, але

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

виходить

душа нехай про це не знає, хай серце
б’ється в ритмі літ і доброта 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 Бадун О.Г.
Z Квартальний комітет вулиці Приходько вітає з ювілейним днем народженням Собко Ольгу Дмитрівну.
Щиро з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо!
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь хай многих літ дарує!
Голова квартального комітету
Гайдар Л.І.
Z Колектив вокальної групи «Мелодії сердець» щиро вітає з Днем народження Глувко Лідію Макарівну!
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!
Керівник групи Клименко С.М.
Z Прийміть найніжніші, найщиріші
вітання з нагоди Дня народження шановні, працьовиті, доброзичливі друзі:
Марченко Валентина Петрівна, Лупинос Віктор Іванович, Тесленко Анатолій
Петрович, Лісовін Володимир Захарович, Лупинос Ніна Іванівна, Галчанський Іван Миколайович.
Бажаю Вам, щоб життя було прекрасним, радісним, багатим а кожен день
прожитий Вами, здавався Вам святом!
З повагою Лупинос Євгенія Михайлівна с.Новоандріївка
Z Від усієї душі палко вітаємо шановних, дорогих вчителів Новоандріївської школи з Днем вчителя: Сніжко Тіну
Іванівну, Саєнко Ольгу Нечипорівну,
Кухленко Оксану Іванівну, Дегтярьову
Людмилу Федорівну, Зязєву Людмилу
Іванівну, Кас’ян Наталю Степанівну.
Ми зі святом Вас вітаєм, міцного здоров’я бажаєм, будьте дужі і проворні,
по козацькому моторні, з хлібом щедрим на столі, з добрим словом у душі.
Випускники школи 1989 – 2005 років
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