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Шановні вільногірці!Шановні вільногірці!
Щиро вітаю вас з Днем вшанування учасників бойових дій на терито-

рії інших держав. Слова вдячності і визнання адресую сьогодні всім, хто 
брав участь у миротворчих операціях в різних країнах світу, ветеранам 
Афганської війни, на долю яких випало виконати свій інтернаціональний 
обов’язок і за мирних часів воювати, проявляючи героїзм, мужність і най-
кращі товариські якості.

Ви, шановні, є взірцем для захисників України сьогодні. Дякую усім 
ветеранам за їх вірне служіння Батьківщині, готовність до її захисту, 
за піклування про родини загиблих побратимів і патріотичне виховання 
молодого покоління.

Із сумом схиляю голову на знак пошани і пам’яті про тих, хто віддав 
своє життя у боях, хто помер від ран і хвороб. Вічна пам’ять героям!

Сьогодні ми відзначаємо й велике християнське свято Стрітення Го-
споднього. Тож нехай на наш народ зійде благословення Боже, а святий 
вогонь очистить нас від духовної пітьми, боронить наші серця і душі від 
негараздів. Нехай над рідною землею завжди буде мирне ясне небо, і жод-
на родина не знає втрат і горя. Бажаю всім міцного здоров’я, щастя й 
благополуччя.

Міський голова 
Володимир Василенко

У НОВИЙ РІК –  В НОВОМУ У НОВИЙ РІК –  В НОВОМУ 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОЛІІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОЛІ
Друковане видання, перший но-

мер якого ви, шановні читачі, 
тримаєте у руках, –  офіційний вісник 
виконавчого комітету Вільногір-
ської міської ради. Він надаватиме 
найважливішу інформацію стосов-
но діяльності виконкому, його по-
садових осіб, структурних підрозді-
лів та членів виконавчого комітету, 
а також інформуватиме про взаємо-
відносини з іншими органами дер-
жавної влади, підприємствами, 
установами, організаціями (за їх-
ньою згодою) про важливі події, що 
мають відношення до діяльності ви-
конавчого комітету Вільногірської 
міської ради та питань громади мі-
ста.

Вісник виходить державною мо-
вою. В ньому не буде інформації агі-
таційного чи пропагандистського 
характеру, матеріалів та гасел будь-
яких політичних сил. Редколегія ви-
ключає також матеріали, зміст яких 
несе характер втручання в особисте 
життя громадян, посягання на їх гід-
ність.

Форма випуску комбінована: елек-
тронна та друкована. З електронною 
формою видання можна ознайомити-
ся на офіційному веб-сайті Вільногір-
ської міської ради http://vilnogirsk-
rada.gov.ua/ та на її сторінці 
у Facebook. Друкована форма вісника 
поширюється безкоштовно серед різ-
них верств населення міста відділом 
загально-організаційного забезпе-
чення виконавчого комітету Вільно-
гірської міської ради. Фінансування 
видання здійснюється за рахунок ко-
штів міського бюджету.

Видання виходитиме до 4 разів 
на місяць накладом до 7 тисяч при-
мірників.

Сподіваємося, інформаційний віс-
ник стане одним з найпопулярніших 
і доступних для всіх верств населен-
ня способів інформування та висвіт-
лення діяльності виконавчого комі-
тету та життя міста.

Марія Власенко, керуючий 
справами виконавчого комітету 

Вільногірської міської ради

19 грудня 2019 року у Вільно-
гірську було затверджено 

бюджет на 2020 рік. Про його осо-
бливості нам розповіли міський 
голова Володимир Василенко і 
заступник міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих ор-
ганів ради –  начальник міського 
фінансового управління Вільно-
гірської міської ради Валентина 
Зюзь.

Як ви охарактеризуєте бю-
джет на поточний рік? Наскільки 
він дозволить стабільно розвива-
тися нашій громаді і вирішувати 
нагальні питання?

Володимир Василенко: На мій 
погляд, він цілком збалансований 
і соціально спрямований, адже по 
всім галузям соціальної сфери ви-
датки збільшено. Всі соціально захи-
щені статті враховано і забезпечено 
фінансуванням. Передбачені випла-
ти пільговим категоріям населення 
Вільногірська, у тому числі і компен-
саційні виплати за проїзд жителів в 
авто- та залізничному транспорті. 
Крім того, у новому році збільшено 
видатки по всім галузям (освіті, охо-
роні здоров’я, культурі, спорту та ін-
шим).

Декілька слів про основні показ-
ники бюджету –  2020

Валентина Зюзь: Надам основні 
цифри. Обсяг планових надходжень 
до загального та спеціального фо-
ндів міського бюджету на 2020 рік 
складає 176 405 818 грн. Власні до-
ходи без урахування офіційних тран-
сфертів заплановано у сумі 136 474 
889 грн., що на 6% більше, ніж очі-
кувані надходження у 2019 році. Ос-
новним джерелом надходжень за-
гального фонду є податок та збір на 
доходи фізичних осіб, що становить 
74,4% від прогнозного показника 
власних доходів.

А який обсяг видатків передба-
чено на бюджет розвитку міста, 
на виконання найбільш важливих 
проблемних питань?

Володимир Василенко: У бюдже-
ті розвитку ми запланували найне-
обхідніше. На ремонт доріг передба-
чено близько 2 млн грн. за рахунок 
надходжень від акцизного податку 
з пального. На будівництво бювету 
заплановано 700 тисяч грн. Резервне 
водопостачання обов’язково повин-
но бути у місті, адже всі пам’ятають 
ситуації влітку. 650 тисяч грн. виділе-
но на додаткове встановлення ліхта-
рів на вулицях нашого міста. Причо-
му цього року планується завершити 
переведення міста на сучасну енер-
гозберігаючу систему зовнішнього 
освітлення. Комунальна техніка, всі 
ми знаємо, зношена і застаріла. Тому 
ми передбачили 550 тисяч грн. для 
придбання нового трактора. Вперше 
заплановані видатки на охорону гро-
мадського порядку –  патрулювання 
міста. Заплановано також видатки на 
завершення капітального ремонту 
приміщення Інклюзивно-ресурсного 
центру. Цей заклад дуже потрібний 
для діточок з особливими освітніми 
потребами. Значні бюджетні кошти 
у поточному році ми продовжуємо 
спрямовувати на капітальний ремонт 

покрівель шкіл та садочків (ЗОШ № 4, 
КДНЗ № 2 і № 3), Культурно-ділового 
центру (виготовлення ПКД).

Валентина Зюзь: Цього року та-
кож суттєво збільшено видатки на 
харчування дітей у навчальних за-
кладах міста, щоб воно відповідало 
встановленим державою нормам. 
Це дуже важливе питання. Значного 
додаткового навантаження на бать-
ків ми при цьому не робимо, адже 
перерозподілили відсотки дольової 
участі батьків і міського бюджету у 
цьому процесі: якщо раніше батьки 
сплачували за харчування 45%, а бю-
джет –  55%, то тепер співвідношення 
становить 30% до 70% відповідно.

Володимир Василенко: Йдемо 
назустріч і мешканцям гуртожит-
ків, вирішуємо їхні життєво важли-
ві проблеми. Щоб вивести будинки 
№ 9 і № 11 по вулиці Гагаріна зі ста-
тусу гуртожитків і надати мешкан-
цям право нарешті приватизувати 
свої житлові приміщення, передба-
чені кошти на реконструкцію мере-
жі електропостачання цих будівель. 
Це необхідний і обов’язковий крок.

До речі, третій рік поспіль з місь-
кого бюджету виділяється по 200 
тисяч гривень на реалізацію про-
екту-переможця конкурсу проектів 
«Громадський бюджет».

З метою запобігання булінгу та 
інших негативних суспільних явищ 
у навчальних закладах міста з місь-
кого бюджету також виділені кошти 
на встановлення систем відеоспо-
стереження.

Валентина Зюзь: Додам, що у бю-
джет розвитку входить і придбання 
комп’ютерної техніки для бюджет-
них установ міста, і капітальний ре-
монт тротуарів, і будівництво нових 
бюветів тощо. Всього ж на бюджет 
розвитку передбачено понад 6,5 
мільйонів гривень.

Володимир Василенко: Крім 
того, заплановано видатки на ЖКГ, 
у тому числі понад 7 мільйонів –  на 
комплексний благоустрій території 
міста. У країні останнім часом стався 
ряд трагічних випадків із пожежами 
у навчальних закладах, тому ми, як 
і минулого року, приділили значну 
увагу посиленню протипожежної без-
пеки і запланували понад 2 мільйона 
гривень на виконання необхідних 
заходів. Звичайно, названо далеко 
не всі цифри, і ми будемо їх неодно-
разово переглядати, вносити певні 
зміни. Це звичайний робочий процес. 
На завершення інтерв’ю хотів би по-
дякувати всім підприємствам, фізич-
ним особам-підприємцям за спільну 
працю та за своєчасну сплату подат-
ків і зборів до міського бюджету, по-
бажати плідної діяльності і розвитку. 
Впевнений, що у 2020 році наше мі-
сто рухатиметься вперед і всі планові 
завдання ми виконаємо успішно.

Інтерв’ю підготувала Лариса 
Івашкова, головний спеціаліст 

відділу загально-організаційного 
забезпечення

БЮДЖЕТ‑2020: ПЛАНИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯБЮДЖЕТ‑2020: ПЛАНИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 Детально про актуальне



2 Інформаційний вісник виконавчого комітету Вільногірської міської ради

 Життєзабезпечення міста

ПОДАЛЬШІ КРОКИ РОЗВИТКУ ПОДАЛЬШІ КРОКИ РОЗВИТКУ 
БЮВЕТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯБЮВЕТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Впродовж року на площі пе-

ред ПКіС «Металург» працює 
нова артезіанська свердловина. 
Водою користуються всі бажаючі: 
і вільногірці, і жителі навколиш-
ніх населених пунктів. Програма 
по забезпеченню населення міста 
Вільногірськ питною водою бю-
ветного водопостачання отрима-
ла своє продовження. Наприкінці 
2019 року було збудовано ще одну 
свердловину в районі житлового 
будинку № 79А по вул. Центральна. 
Проведено пусконалагоджувальні 
роботи, прокачку водою обладнан-
ня, аналізи проб води. Свердловину 
передано на баланс експлуатуючій 
організації КП «Енергоефект».

6 лютого відбулось офіційне 
відкриття цього об’єкту. На захід 
завітали як жителі навколишніх 
будинків, так і керівники та пред-
ставники виконавчих органів 
ради. Звертаючись до вільногір-
ців, міський голова Володимир 
Василенко сказав: «Забезпечення 
населення питною водою –  дуже 
важливе питання. Якість води, що 

подається на місто з централізо-
ваного джерела водопостачан-
ня –  річки Дніпро, залишає бажа-
ти кращого. Особливо це відчутно 
влітку. Тому будівництво резерв-
них джерел водопостачання є, 
на мій погляд, стратегічним для 
нас питанням. Це вже друга сверд-
ловина, збудована за рахунок 
міського і обласного бюджетів. 
І я вдячний керівництву обласної 
ради за розуміння проблем міста 
і виділення коштів на їхнє розв’я-
зання. Свердловина працювати-
ме за рахунок міського бюджету, 
тобто жителям вода відпускати-
меться безкоштовно у зручний 
час і в потрібних обсягах».

Церемонію освячення сверд-
ловини провели представники 
Української Православної Церкви 
протоієреї Петро та Михайло.

На умовах співфінансування 
для будівництва даного об’єкту 
було залучено півтора мільйо-
на гривень: 900 тисяч гривень 
з міського бюджету і 600 тисяч 
гривень з обласного.

Всього ж у Вільногірську пла-
нується збудувати 12 свердло-
вин у різних частинах міста. На-
ступною буде свердловина між 
загальноосвітніми школами 
№ 3 та № 4. На її будівництво в 
міському бюджеті вже заплано-
вано 700 тисяч гривень, зараз 
проводиться коригування проек-
тно-кошторисної документації.

За словами керівництва КП 
«Енергоефект», вода щомісяця 
перевіряється і, як показують 
лабораторні дослідження, від-
повідає всім стандартам питної, 
а по смаковим показникам при-
рівнюється до артезіанських вод. 
Найголовніше ж те, що вода для 
споживачів безкоштовна.

P. S. А на цьому фото –  злама-
на колонка на свердловині № 1. 
Прикро, що деякі жителі отак 
«дбають» про комунальне добро.

Лариса Івашкова, головний 
спеціаліст відділу загально-

організаційного забезпечення

РОЗПОЧАТО 
ЦІЛОДОБОВЕ 

ПАТРУЛЮВАННЯ МІСТА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНИХ 

СТАНДАРТІВ, НОРМ І ПРАВИЛ У СФЕРІ 
БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Неконтрольоване й переважно безкарне викидан-

ня сміття в не призначених для цього місцях стало 
серйозною проблемою міста Вільногірська.

Відповідальність для тих, хто смітить у недозво-
лених місцях передбачена статтею 152 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Так, порушення державних стандартів, норм і пра-
вил у сфері благоустрою населених пунктів, правил 
благоустрою територій населених пунктів – тяг-
нуть за собою накладення штрафу на громадян від 
двадцяти (340грн.) до вісімдесяти (1360 грн.) неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян і на поса-
дових осіб, громадян –  суб’єктів підприємницької ді-
яльності –  від п’ятдесяти (850грн.) до ста (1700грн.) 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ст. 255 КУпАП та рішення виконавчого ко-
мітету Вільногірської міської ради Дніпропетров-
ської області від 13.06.2018 № 190/0/7–18 прото-
коли про адміністративні правопорушення будуть 
складатись:

• уповноваженими представниками поліції;
• фахівцями КП «УК «Жилкомсервіс»;
• головами гаражних кооперативів;
• членами громадських формувань з охорони гро-

мадського порядку.
У подальшому вказані адміністративні протоко-

ли будуть передаватись для розгляду та накладен-
ня штрафу до адміністративної комісії виконавчого 
комітету Вільногірської міської ради Дніпропетров-
ської області.

Інформація про порушників буде висвітлюватись 
у встановленому законом порядку назагал.

Тетяна Коротич, начальник юридичного відділу

У рамках запобіжних захо-
дів із забезпечення громад-
ського порядку у Вільногір-
ську здійснюється цілодобове 
патрулювання території міста, 
місць проведення масових за-
ходів, стеження за дотриман-
ням громадянами правил по-
ведінки в рекреаційних зонах, 
а також відповідне реагування 
на всі порушення.

Вперше в історії міста була 
проведена процедура закупівлі 
охоронних послуг. Наразі укла-
дено договір на надання цих 
послуг з ФОП Перехрестом С. В., 
який працює на підставі ліцен-
зії і має у штаті 10 охоронців.

Всі співробітники забезпе-
чені уніформою та належними 
спецзасобами для здійснення 
охорони, а також мають гарну 
фізичну підготовку. У розпоря-
дженні охоронців є й патруль-
ний автомобіль. Патрулюван-
ня території здійснюється 
цілодобово у співпраці з місь-
ким відділенням поліції.

Контактні телефони, за яким громадяни можуть звернутися до па-
трульних: 093-153-78-90, 096-607-78-28.

Лариса Івашкова, головний 
спеціаліст відділу загально-

організаційного забезпечення
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 Історія міста і його громади

ВІЛЬНОГІРСЬК ПАМ’ЯТАЄ СВОЇХ ГЕРОЇВВІЛЬНОГІРСЬК ПАМ’ЯТАЄ СВОЇХ ГЕРОЇВ

7 лютого 2015 року у Вільно-
гірськ прийшла трагічна звіст-

ка про загибель у зоні антитерорис-
тичної операції захисника України, 
нашого земляка Дениса Голубєва. 
Сотні вільногірців проводжали 
тоді героя в останній путь.

З трагічної події минуло вже 
5 років. У понеділок, 10 люто-
го поточного року, у виконкомі 
міський голова Володимир Васи-
ленко зустрівся з вдовою героя 
Вікторією Голубєвою, щоб висло-
вити їй слова підтримки, вшану-
вати світлу пам’ять Дениса.

Володимир Василенко у спів-
розмові зазначив наступне: «Ви-
словлюю співчуття Вам і матері 
загиблого. Я особисто знав Дени-
са, його родину ще по гуртожит-
ку. Батьки виховали гарного 
сина, справжнього патріота, лю-
дину з великої літери! На жаль, 
Дениса не повернеш, але впевне-
ний, що пам’ять про нього буде 
вічно жити у наших серцях».

Теплі слова на адресу родини 
прозвучали від обласного тери-
торіального центру комплекту-
вання і соціальної підтримки, від 
відділу обліку військовозобов’я-
заних та з мобілізаційної роботи 

виконкому Вільногірської місь-
кої ради.

Міський голова Володимир 
Василенко та старший лейтенант 
Олег Чуба, офіцер мобілізацій-
ного відділення обласного ТЦК 
і СП, вручили родині загиблого 
пам’ятні подарунки.

Ім’я Дениса Голубєва, як і ба-
гатьох інших наших захисників, 
назавжди увійшло в історію міста 
і країни. Вічна пам’ять героям!

Олександр Глущенко, начальник 
відділу обліку військовозобов’яза-

них та мобілізаційної роботи

У МІСТІ ТРИВАЄ КОНКУРС У МІСТІ ТРИВАЄ КОНКУРС 
«ВИПУСКНИК РОКУ»«ВИПУСКНИК РОКУ»

5 лютого в актовій залі Вільногірської 
ЗОШ № 5 відбувся третій етап за-

гальноміського конкурсу «Випускник 
року-2020» під назвою «Візитка». Конкурс 
вже став для нашого міста традиційним. 
За одинадцять років у ньому взяло участь 
87 випускників загальноосвітніх шкіл мі-
ста.

Конкурс проходить у м. Вільногірськ 
за підтримки міського голови Володимира 
Василенка. Організаторами заходу висту-
пають: відділ освіти департаменту соці-
ально-гуманітарної політики, КЗ «Міський 
методичний центр» та КЗ «Центр профіль-
ного навчання та дитячої творчості» Віль-
ногірської міської ради.

Цього року позмагатися за звання най-
кращого випускника виявили бажання 
десятеро учнів одинадцятих класів за-
гальноосвітніх шкіл міста: Резнік Юлія, 
Ряжський Михайло, Журавський Андрій, 
Жир Катерина, Куц Софія, Білоусов Олек-
сій, Лук’ян Тетяна, Турбіна Олена, Сидо-
ренко Андрій, Сохацький Ярослав.

На початку програми учасників конкур-
су привітав міський голова. Володимир 
Василенко побажав учням вдалої презен-
тації, оптимізму та впевненості у власних 
силах.

Учасниками вже пройдено два основних 
етапи конкурсу: «Заочний» та «Інтелек-
туал». За умовами третього конкурсного 
етапу учасники мали розповісти про себе 
за допомогою мультимедійної презента-
ції.

За підсумками трьох проведених етапів 
лідером змагань є Турбіна Олена, але про 
перемогу говорити поки що зарано, адже 
на учасників чекає ще два етапи конкурсу: 
«Ритор» та «Соціальний проект».

Поки журі підбивало підсумки, присут-
ніх у залі учнів та педагогів порадувала 
музичним подарунком Вікторія Осіпова, 
вихованка студії естрадного вокалу Олега 
Ярошенка ПКіС «Металург».

Лариса Івашкова, головний 
спеціаліст відділу загально-

організаційного забезпечення

ІНФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ 
ДЛЯ ОСІБ ДЛЯ ОСІБ 

ПРИЗОВНОГО ПРИЗОВНОГО 
ВІКУВІКУ

На виконання Указу Президента України 
від 16 січня 2020 № 13/2020 «Про звільнен-
ня військовослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на стро-
кову службу у 2020 році» та відповідно до 
Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», постанови Кабінету Міні-
стрів України від 21.03.2002 року №352 «Про 
затвердження Положення про підготовку і 
проведення призову громадян України на 
строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за контрак-
том» у місті Вільногірськ проводиться при-
зов на строкову військову службу придатних 
за станом здоров’я до військової служби гро-
мадян України чоловічої статі, яким до дня 
відправлення у військові частини виповни-
лося 18 років, та старших осіб, які не досягли 
27-річного віку і не мають права на звільнен-
ня або відстрочку від призову на строкову 
військову службу. 

Відстрочку на навчання мають усі грома-
дяни вище зазначеного віку, які надали до 
Верхньодніпровського районного територі-
ального центру комплектування та соціаль-
ної підтримки (Далі - РТЦК та СП) довідки про 
навчання. 

Відстрочку за сімейними обставинами ма-
ють громадяни, якщо у них є діти до 3-х років, 
і до Верхньодніпровського РТЦК та СП надано 
необхідний пакет документів для оформлен-
ня відстрочки. 

Відстрочка за станом здоров’я надається 
після проходження призовної медичної комі-
сії при Верхньодніпровському РТЦК та СП. 

Олександр Глущенко, начальник відділу облі-
ку військовозобов’язаних та мобілізаційної 

роботи

     Молодіжні вісті
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Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської обл. Відповідальний за випуск Івашкова Л.О.
Зверстано та віддруковано: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед» м.Вінниця, вул. A.Чехова 12а. Тел.: (0432)55-63-97. Наклад - 5 000. Зам.: 2013601

Законом України «Про вне-
сення змін до Кодексу зако-
нів про працю України» від 
12.12.2019 № 378-ІХ, який на-
був чинності 02.02.2020, вне-
сені зміни до статті 265 Кодек-
су законів про працю України 
(далі –  КЗпП України). Ці зміни 
передбачають зміну підходу 
до процедури накладення фі-
нансових санкцій та зміну їх 
розмірів.

Так, фактичний допуск пра-
цівника до роботи без оформ-
лення трудового договору 
(контракту), оформлення пра-
цівника на неповний робочий 
час у разі фактичного вико-
нання роботи повний робочий 
час, установлений на підпри-
ємстві, та виплата заробітної 
плати (винагороди) без на-
рахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страху-
вання та податків відповідно 
до абзацу 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП 
України тягне за собою штраф 
у 10-кратному розмірі міні-
мальної заробітної плати, вста-
новленої законом на момент 
виявлення порушення (далі –  
МЗП), за кожного працівника, 
стосовно якого скоєно пору-
шення (до внесення змін роз-
мір становив 30 мінімальних 
зарплат), а до юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців, 
які використовують найману 
працю та є платниками єди-
ного податку першої –  третьої 
груп, застосовується попере-
дження.

Передбачена додаткова від-
повідальність у разі вчинення 
вищезазначеного порушен-
ня, повторно протягом 2 ро-
ків з дня виявлення порушен-
ня –  у 30-кратному розмірі МЗП, 
за кожного працівника, стосов-
но якого скоєно порушення.

Зменшений розмір штрафу 
за недотримання мінімальних 
державних гарантій в оплаті 
праці з 10 розмірів МЗП до 2 
за кожного працівника, стосов-
но якого скоєно порушення.

Недопущення до проведен-
ня контрольного заходу з пи-
тань виявлення неоформлених 
трудових відносин передбачає 
штраф у 16-кратному розмірі 
МЗП.

За порушення інших вимог 
законодавства про працю пе-
редбачений штраф за кожне 
таке порушення у розмірі 1 
МЗП та доповнено відповідаль-
ністю за повторне вчинення по-
рушення у 2-кратному розмірі 
МЗП.

Зміни також передбачають 
можливість зменшення витрат 
на сплату штрафів у разі сплати 
юридичною особою або фізич-
ною особою –  підприємцем, яка 
використовує найману працю, 
50 відсотків розміру штрафу 
протягом 10 банківських днів 
з дня вручення постанови про 
накладення штрафу за пору-
шення вимог законодавства 
про працю.

Тетяна Коротич, начальник 
юридичного відділу

 Світ спорту

4–6 лютого вільногірські боксери 
взяли участь у чемпіонаті Дніпро-
петровської області серед юнаків 
2007–2006 років народження. Всі 

учасники нашої команди посіли перші 
місця! Тож, вітаємо переможців: Євту-
шенка Єгора, Захорольського Яна, На-
прасного Євгенія, Харченка Олексія!

7 лютого на базі спортивної зали 
Вільногірської ЗОШ 4 розпо-

чався XXV відкритий чемпіонат 
області з гірського туризму «РУ-
КАВИЧКА-2020» на штучному ре-
льєфі у закритих залах. Майже 100 
вихованців гуртків спортивного 
туризму із міст Дніпро, Запоріж-
жя, Верхньодніпровськ, Кривий 
Ріг та Криничанського і Магдали-
нівського районів приїхали вибо-
рювати призові місця у змаганнях 
з гірського туризму. У чемпіонаті 
бере участь і команда вільногір-
ських спортсменів.

На ювілейному параді усіх 
учасників привітала Олена Горбо-
нос-Андронова, президент Феде-
рації спортивного туризму Дніпро-
петровської області. Урочисто було 

піднято прапор змагань і головний 
суддя чемпіонату Яків Коршок спо-
вістив про початок чемпіонату.

Осипова Вікторія виконала гімн 
нашої держави і надихнула учас-
ників змагань на перемогу. А ви-
хованці студії естрадно-бального 
танцю «Фламінго» КЗ «ЦПНДТ» 
прикрасили свято танцювальним 
номером.

У змаганнях беруть участь 
спортсмени різних вікових катего-
рій. Остаточні результати будуть 
відомі по завершенню чемпіонату 
після 23 лютого. Бажаємо місце-
вим туристам вдалих виступів!

Лариса Івашкова, головний спеці-
аліст відділу загально-організа-

ційного забезпечення

 У свята – разом!

У ВІЛЬНОГІРСЬКУ СТАРТУВАВ XXV ЧЕМПІОНАТ У ВІЛЬНОГІРСЬКУ СТАРТУВАВ XXV ЧЕМПІОНАТ 
ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ «РУКАВИЧКА‑2020»ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ «РУКАВИЧКА‑2020»

НОВІ ПЕРЕМОГИНОВІ ПЕРЕМОГИ
НАШИХ БОКСЕРІВНАШИХ БОКСЕРІВ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ 

ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Ми всі щиро вітаємо начальника відділу житлово-комунального 
господарства УАКБ і ЖКГ Максима Косенка та його дружину Дарію Ко-
сенко (Босенко), керівника вокального ансамблю «Акорд» ПКіС «Мета-
лург», з народженням донечки Марії!

 До уваги вільногірців!


