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Для Олени Проші, 
мами, яка єдина у нашо-
му місті народила трій-
ню, це – сім’я, це – лю-
бов! У родині зростають 
четверо діточок, і бать-
ки радіють такій долі. 

Милі наші жінки!Милі наші жінки!
Від душі вітаю вас зі святом весни, тепла, краси та любові! Не-Від душі вітаю вас зі святом весни, тепла, краси та любові! Не-

хай збуваються ваші мрії, а кожен день приносить лише радість, хай збуваються ваші мрії, а кожен день приносить лише радість, 
натхнення і яскраві приємні враження від життя. Ваша краса, натхнення і яскраві приємні враження від життя. Ваша краса, 
ніжність, чарівність, тендітність дарують світу добро, вселяють у ніжність, чарівність, тендітність дарують світу добро, вселяють у 
родини гармонію і злагоду, надихають чоловіків на нові звершен-родини гармонію і злагоду, надихають чоловіків на нові звершен-
ня. Ви – наші мами, жінки, бабусі, донечки, сестри – джерело жит-ня. Ви – наші мами, жінки, бабусі, донечки, сестри – джерело жит-
тя і кохання, берегині роду, нашої чудової землі, рідної країни. тя і кохання, берегині роду, нашої чудової землі, рідної країни. 
Гарного вам настрою, квітів, сонця, миру, жіночого щастя і безліч Гарного вам настрою, квітів, сонця, миру, жіночого щастя і безліч 
компліментів! Зі святом!компліментів! Зі святом!

88 Березня Березня – –  
Згідно з розпорядженням 

міського голови Володимира 
Василенка за високий профе-
сіоналізм, сумлінну працю, 
відданість справі, ініціатив-
ність, активну громадську 
позицію та з нагоди Міжна-
родного жіночого дня – 8 Бе-
резня грамотами міського 
голови та подарунками цьо-
го року відзначені: 

- Оксана Демчук, заступ-
ник директора ДСГП Вільно-
гірської міської ради;

- Лілія Пінчук, головний 
спеціаліст відділу доходів та 
фінансів галузей виробничої 
сфери міського фінансового 
управління Вільногірської 
міської ради;

- Марина Романова, спе-
ціаліст відділу надходжень 
та видатків управління Дер-
жавної казначейської служ-
би України у м. Вільногірськ;

- Олена Романчук, спеці-
аліст І категорії виконавчо-
го комітету  Вільногірської 
міської ради;

- Юлія Хоменко, інспек-
тор ювенальної превенції 
Вільногірського відділення 
поліції Жовтоводського від-
ділу поліції ГУ НП в Дніпро-
петровській області.

Подякою міського голови 
та подарунком відзначені:

- Любов Озерна, приби-
ральник службових примі-
щень управління архітекту-
ри, капітального будівництва 
та житлово-комунального 
господарства Вільногірської 
міської ради;

- Наталія Петренко, го-
ловний спеціаліст з питань 
опіки та піклування служби 
у справах дітей управління 
соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді ДСГП Віль-
ногірської міської ради.

Вітаємо як нагородже-
них, так і всіх жінок нашо-
го міста зі святом!

Марія Власенко, 
керуючий справами 

виконавчого комітету

Я прославляю Жінку-Матір за теплі руки золоті,
Їй честь і шану віддавати належить при її житті.
Від Бога тобі нагорода життю давати майбуття, 
страждати в муках при пологах, під серцем носячи дитя.
Гріх лихоліття забувати і зграї клятих ворогів, 
В сльозах і в горенько закута, благословляла в бій синів.
Від праці стогнучи тяжкої, роздіта, боса в заметіль,
Вклонялась до Землі святої за крихту хліба, мило, сіль.
Я славлю жінку-трудівницю за все, що ти змогла віддать,
За твою мудрість, мов криниця, 

за вміння вислухать, прощать.
Купається у квітах свято, в вітаннях потопає спів, 
Шануймо щиро Жінку-Матір на сотні поколінь, віків! 

ВІДЗНАКИ ЗА ВІДЗНАКИ ЗА 
СУМЛІННУ ПРАЦЮСУМЛІННУ ПРАЦЮ

ЖІНЦІ-МАТЕРІ ЖІНЦІ-МАТЕРІ 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

З повагою і найкращими побажаннямиЗ повагою і найкращими побажаннями
 міський голова Володимир Василенко міський голова Володимир Василенко

ЩОЩО
ТАКЕ ТАКЕ 
ЩАСТЯ?ЩАСТЯ?

Міжнародний Міжнародний 
жіночий деньжіночий день

ЖІНОЧА КРАСА У ВЕСНЯНОМУ ЖІНОЧА КРАСА У ВЕСНЯНОМУ 
ПОРТРЕТІ МІСТАПОРТРЕТІ МІСТА

Погляньте на ці світлі обличчя наших жінок. Які вони різні! Ці Погляньте на ці світлі обличчя наших жінок. Які вони різні! Ці 
образи втілюють у собі найкращі риси прекрасної половини люд-образи втілюють у собі найкращі риси прекрасної половини люд-
ства: красу, чарівність, доброту, любов, турботливість, натхнен-ства: красу, чарівність, доброту, любов, турботливість, натхнен-
ня. І разом з тим впевненість у собі і невичерпні сили.ня. І разом з тим впевненість у собі і невичерпні сили.

Від любові народжу-
ються вірші, співає душа, 
розквітають квіти, посміха-
ється сонце. Наш місцевий 
митець Олена Максакова 
складає поетичні рядки, 
спираючись на свій життє-
вий досвід, на власні почут-
тя. У її творчості є доробки 
на різні теми, але тема жін-
ки-матері чи не найголовні-
ша з них. 
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СПІВПРАЦЯ ОБЛАСТІ І МІСТАСПІВПРАЦЯ ОБЛАСТІ І МІСТА
 ●Життєзабезпечення міста

ПЕРШИЙ КРОК 
У ВИРІШЕННІ МІСЦЕВИХ 

ПРОБЛЕМ АВТОДОРІГ

27 лютого з робочим візи-
том у Вільногірську пере-

бував заступник голови Дніпро-
петровської обласної державної 
адміністрації Олександр Моска-
ленко. Спільно з директором об-
ласного департаменту житло-
во-комунального господарства 
та будівництва Андрієм Коло-
мойцем він провів виїзну нараду 
на одному з важливих об’єктів 
капітального будівництва –  до-
розі міжміського сполучення 
О 040301. Нарада проходила про-
сто неба на одній з найбільш 
аварійних ділянок траси між се-
лами Боровківка та Павло-Гри-
горівка Верхньодніпровського 
району. Жителі нашого міста 
та сусіднього району давно че-
кають на вирішення, напевне, 
одного з найбільш наболілих 
питань –  ремонту доріг. І сполу-
чення Верхньодніпровськ –  Бо-
ровківка –  Доброгорське не ви-
няток. 

Представники обласної адмі-
ністрації, народний депутат Дми-
тро Чорний, депутат обласної 

ради Геннадій Войтов, керівниц-
тво Верхньодніпровського райо-
ну, представники технагляду і пі-
дрядної організації обговорили 
стан виконання робіт з ремонту 
дорожнього полотна. Підготов-
чі роботи вже тривають. Най-
більш ушкоджені ділянки до-
роги (17,5 км) відремонтують 
капітально. На інших виконають 
якісний ямковий ремонт. Всьо-
го у 2020 році у цьому напрямку 
буде освоєно понад 150 мільйо-
нів гривень. 

Під час наради обговорюва-
лись не лише питання стосовно 
ремонтних робіт, а й подальшого 
утримання об’єкту у належно-
му стані. Для цього планується 
виконати низку заходів спільно 
із промисловими підприємства-
ми, перевізниками їхньої про-
дукції щодо недопущення пе-
ревантаження автотранспорту. 
Планується також залучити 
до співпраці і правоохоронців 
з метою посилення контролю 
за дотриманням правил органі-
зації руху.

ПОЛІГОН, ПАРК, 
КАНАЛІЗАЦІЯ, ВОДА… ВСІ 

ЗВЕРНЕННЯ ВІЛЬНОГІРЦІВ 
–  НА КОНТРОЛІ ВЛАДИ

Цього ж дня у вільногірському 
виконавчому комітеті на прийомі 
заступника голови ОДА Олексан-
дра Москаленка побувало 22 лю-
дини. Це були як колективні звер-
нення, так і з особистих питань. 

Вільногірців хвилює пробле-
ма утилізації сміття, зокрема, 
необхідність будівництва полі-
гону твердих побутових відхо-
дів і зміна системи збору сміття. 
Вирішено переглянути проєктну 
документацію і відкоригувати 
існуючий з 2009 року проєкт бу-
дівництва полігону за рахунок 
міського бюджету. А проєкт будів-
ництва міського парку буде від-
новлено і доопрацьовано за ра-
хунок коштів обласного бюджету. 
Планується завершити будівниц-
тво частини парку, де роботи 
на даний час ще недовиконано. 
Фінансування тут вирішено ско-
ригувати у напрямку зменшення.

Під час прийому порушено і пи-
тання водопостачання міста. Зо-
крема, щодо перенесення точки 
водозабору поблизу с. Домоткань 

ближче до фарватеру річки Дні-
про. Дані роботи повинна викона-
ти філія «ВГМК» АТ «ОГХК», на ба-
лансі якої знаходиться водогін.

Ще однією важливою пробле-
мою для всього міста є незадо-
вільний, аварійний стан каналі-
заційної системи. У першу чергу 
вирішено здійснити капітальний 
ремонт каналізаційної насосної 
станції № 1, розташованої у пер-
шому кварталі міста. За рахунок 
коштів міського бюджету буде 
виконано проєктно-кошторисну 
документацію, а за рахунок ко-
штів обласного бюджету –  капі-
тальний ремонт станції. Надалі 
також вирішуватимуть питання 
з подібним ремонтом насосної 
станції в районі бульвару Миру, 
13. За рахунок бюджетів вищих 
рівнів планується виконання ка-
пітального ремонту самоплив-
ного каналізаційного колектора 
по бульвару Миру від вулиці Про-
мислова до вулиці Центральна.

На прийомі також розгляда-
лись питання надання адресної 
матеріальної допомоги, вирішен-
ня житлово-побутових проблем 
мешканців, тощо.

Лариса Івашкова, начальник 
відділу інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю

 ●Детально про актуальне

ПРО ПІДСУМКИ ПРО ПІДСУМКИ 
І ПЕРСПЕКТИВИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

НА ОПЕРАТИВНІЙ НА ОПЕРАТИВНІЙ 
НАРАДІ ВІД НАРАДІ ВІД 

02.03.2020 РОКУ02.03.2020 РОКУ
2 березня на опера-

тивній нараді керівників 
підприємств, установ і ор-
ганізацій міський голова 
Володимир Василенко 
підбив підсумки роботи 
органів місцевого само-
врядування на минулому 
тижні. Обговорювались 
питання роботи зі звер-
неннями громадян, про-
ведення особистого при-
йому заступником голови 
Дніпропетровської ОДА 
Олександра Москален-
ка, виконання планових 
робіт у сфері ЖКГ, впро-
вадження реформ у сфе-
рі освіти та охорони здо-
ров’я.

ЩО БУДЕ З ОСВІТОЮ МІСТА ПІСЛЯ ЩО БУДЕ З ОСВІТОЮ МІСТА ПІСЛЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ НАСТУПНОГО КРОКУ ВПРОВАДЖЕННЯ НАСТУПНОГО КРОКУ 

РЕФОРМУВАННЯ? ПЛАНИ РЕОРГАНІЗАЦІЇРЕФОРМУВАННЯ? ПЛАНИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

Понад тридцять рішень з різ-
них питань затверджено на 

78 черговій сесії Вільногірської 
міської ради, що відбулась 26 
лютого. Питання реформування 
системи освіти міський голова 
назвав одним із найважливіших 
серед них. Детальну інформацію 
стосовно змін на місцевому рівні 
надала Ірина Бойко, начальник 
відділу освіти департаменту со-
ціально-гуманітарної політики. 

Зокрема, вона зазначи-
ла, що 2017 року набув 
чинності Закон Украї-
ни «Про освіту», згідно 
з яким з вересня 2027 
року здобуття загаль-
ної середньої освіти бу-
дуть забезпечувати: по-
чаткова школа –  заклад 
освіти І ступеня (почат-
кова освіта); гімназія 
–  заклад середньої осві-
ти ІІ ступеня (базова 
середня освіта);* ліцей 
–  заклад середньої осві-

ти ІІІ ступеня (профільна освіта). 
У м. Вільногірськ є можливість 

створити академічний ліцей. Од-
нією з умов для відкриття такого 
закладу є наявність гуртожитку, 
автомобільного парку для підво-
зу дітей з прилеглих територій. 
На даному етапі пропонується 
відкрити академічний ліцей на 
базі колишньої загальноосвіт-
ньої школи № 1. На базі закладу 

загальної середньої освіти № 2 
пропонується створити гуртожи-
ток (у частині будівлі), перевести 
комунальний заклад «Центр про-
фільного навчання та дитячої 
творчості», який у майбутньо-
му планується перейменувати в 
«Центр інноваційних технологій 
та дитячої творчості», та залиши-
ти у цій будівлі комунальні закла-
ди «Міська бібліотека» та «Місь-
ка бібліотека для дітей» Рішення 
щодо плану розвитку мережі за-
кладів загальної середньої осві-
ти приймається для того, щоб 
вже зараз наше місто мало мож-
ливість отримати державні суб-
венції на поліпшення матеріаль-
но-технічної бази шкіл, які мають 
чисельність більше 350 учнів. На 
даному етапі це державні субвен-
ції на придбання обладнання та 
засобів навчання для кабінетів 
хімії, фізики, біології, географії, 
математики, а також технологіч-
не обладнання для харчоблоків.
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УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ 
«ЖИЛКОМСЕРВІС»: «ЖИЛКОМСЕРВІС»: 
ПОТОЧНІ РОБОТИ ПОТОЧНІ РОБОТИ 

ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА 
ГРАФІКОМГРАФІКОМ

Про поточні завдання, що вико-
нує КП «Управляюча компанія 

«Жилкомсервіс», на оперативній нара-
ді доповіла директор підприємства Ва-
лентина Лупашко.

За її словами, триває прибирання 
міських територій, продовжуються 
роботи з ліквідації підтоплення під-
вальних приміщень багатоквартир-
них будинків. Два дренажних пункти 
встановлено у підвалі будинку 77-в 
по вул. Центральна. 3 березня розпо-
чинаються роботи у буд. 79-б по вул. 
Центральна та по бульвару Миру, 13.

Завершено ремонт каналізаційної 
системи будинку 79-а по вул. Цен-
тральна. 2 березня фахівці підпри-
ємства завершили дренажні роботи 

у будинку 11-а по бульвару Миру і 
розпочали ремонт каналізаційної 
системи.

З 4 березня розпочинається замі-
на вікон у під’їздах будинків 47 і 49 
по вулиці Центральній. По бульвару 
Миру, 13 в одному під’їзді роботи ви-
конано, а поточного тижня будуть 
замінені вікна і в інших під’їздах.

Для будинку 71-а, що по вулиці 
Центральна, закуплено і вже отри-
мано нові енергозберігаючі світиль-
ники. З 3 березня планується їх уста-
новка в під’їздах.

Юлія Круть, 
начальник відділу загально-орга-

нізаційного забезпечення

 ●Молодіжні вісті

НАШІ СТУДЕНТИ БЕРУТЬ НАШІ СТУДЕНТИ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ У WORLDSKILLSУЧАСТЬ У WORLDSKILLS

В Україні у травні вже вчет-
верте відбудеться конкурс з ро-
бітничих професій WorldSkills, 
де учні, студенти та молоді ро-
бітники змагатимуться за 17 
компетенціями. Це найкрутіші 
та наймасштабніші змагання в 
світі з робітничих професій, що 
проводяться в 74 країнах світу. 
До конкурсу Україна вперше 
приєдналася 2016 року. Відто-
ді WorldSkills став невід’ємною 
частиною української системи 
освіти, а найголовніше –  важли-
вим інструментом підвищення 
профорієнтації, престижності 
робітничих професій та про-
фесійної освіти. Сотні хлопців 
та дівчат в минулі роки під час 
конкурсу зарекомендували себе 
перед роботодавцями та отри-
мали квиток у професійне май-
бутнє.

Вже третій рік поспіль сту-
денти Вільногірського коле-
джу Національної металургій-
ної академії України беруть 
участь у Всеукраїнському кон-
курсі професійної майстерно-
сті WorldSkills Ukraine. У ли-
стопаді 2018 року студенти 
Анатолій Лисогор, Антон Ми-
хайленко та Павло Шкальнюк 
(спеціальність «Автоматиза-
ція та комп’ютерно-інтегрова-
ні технології») разом з викла-
дачем спецдисциплін Ольгою 

Красношлик дійшли до фіналу 
на обласному рівні і вибороли І 
місце на змаганнях у м. Київ. Пе-
реможці отримали дипломи та 
грошову винагороду. Конкурс 
проходив у три тури, що перед-
бачали розроблення та монтаж 
пневматичної, електропневма-
тичної та електрогідравлічної 
схем роботи функціонального 
пристрою.

До фіналу дійшли і учасники 
конкурсу минулого навчаль-
ного року: Антон Михайленко, 
Ілля Котенко та Дмитро Долго-
полов (група А-217).

Цього року у змаганнях бе-
руть участь третьокурсники: 
Галанд Ярослав, Єршова Олеся 
та Савюк Василь.

В чому унікальність цього кон-
курсу, спитаєте ви.

• По-перше, це чудова 
можливість перевіри-
ти себе та свої нави-
чки в обраній справі. 
По-друге, це шанс (а таке 
трапляється не щодня), 
молодим професіоналам 
заявити про себе перед 
роботодавцями, адже та-

ких масштабних змагань 
в країні більше немає. 
По-третє, це нагода знайти 
нових друзів і однодумців.

• І вчетверте, участь у ре-
гіональних відборах 
WorldSkills Ukraine 2019 
–  це вже перемога та ве-
ликий крок на початку 
успішного професійного 
майбутнього.

Тож бажаємо нашим конкур-
сантам плідної роботи та успіхів!

Євгенія Башей, головний 
спеціаліст загально-

організаційного відділу
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 ● Світ спорту

ДОРОГУ ЧЕМПІОНУ!ДОРОГУ ЧЕМПІОНУ!

У першій декаді лютого у мі-
сті Дніпро відбувся чемпі-

онат області з легкої атлетики у 

закритих залах серед дорослих, 
молоді (22–23 роки) та юніо-
рів (18–19 років). Честь КДЮСШ 
«Авангард» на цих змаганнях 
захищав двократний чемпіон 
області серед юніорів Ярослав 
Галанд. Спортсмен успішно про-
йшов до півфіналу і виборов пра-
во стартувати у головному фіна-
лі змагань з бігу на дистанції 60 
метрів.

За словами його тренера Во-
лодимира Яцини, Ярослав –  дуже 
перспективний спортсмен. Не 
зважаючи на юний вік (17 ро-
ків), він виборов серед дорослих 
бронзову нагороду, серед молоді 
–  срібло, а у розряді юніорів під-
нявся на вищий щабель п’єдеста-
лу.

Вітаємо Ярослава та його тре-
нера з новими досягненнями!

Лариса Івашкова, начальник від-
ділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю

ДОСЯГНЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ 
НАЙСИЛЬНІШИХНАЙСИЛЬНІШИХ

15–16 лютого у місті Кам’ян-
ське відбувся обласний турнір з 
пауерліфтингу. У цих змаганнях 
брали участь збірні дитячо-юнаць-
ких шкіл та спортивних клубів з 
міст і районів нашої області.

Гідно виступили на турнірі 
вільногірські спортсмени –  ви-
хованці КДЮСШ «Авангард». 
У загальнокомандному заліку 
вони вибороли срібний кубок, а 
в особистому заліку чемпіонами 
стали: Українець С., Ніхаєнко А., 
Підбуртна А., Бугай Б., Усс В., Ка-

толик А., Кравчук Б., Палагута А., 
Жеребчевский А., Терещенко В., 
Жадько Н.

Призерами стали: Борблик А., 
Ніхаєнко Д., Борщ А., Єгошин А., 
Голіков Д.

Сподіваємось на нові успіхи 
спортсменів та їхніх незмінних 
тренерів Наталії Зінчук та Анато-
лія Онищенка!

Дмитро Родін, 
головний спеціаліст відділу ін-

формаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю

НОВІ УСПІХИ НОВІ УСПІХИ 
ВІЛЬНОГІРСЬКИХ ВІЛЬНОГІРСЬКИХ 

БОКСЕРІВБОКСЕРІВ
24–28 лютого 2020 року у м. 

Дніпро проходили зональні зма-
гання чемпіонату України з бок-
су серед юнаків вікової категорії 
13–14 років.

Змагалися збірні команди Кі-
ровоградської, Черкаської та Дні-
пропетровської областей.

Честь Дніпропетровщини 
захищали чемпіони області, 
спортсмени КДЮСШ «Авангард»: 
Євтушенко Єгор (в/к 40 кг), На-
прасний Євген (в/к 50 кг), Харчен-
ко Олексій (в/к 90 кг). Наші хлоп-

ці успішно подолали суперників 
у попередніх боях, полуфіналі. 
У вирішальних поєдинках вони 
теж не залишили жодного шансу 
своїм суперникам і були удостоєні 
золотих медалей. Захорольский 
Ян (в/к 44 кг) виборов бронзу.

Спеціальним призом –  кубком 
за кращу техніку і тактику, від-
значено Євтушенка Єгора.

Дмитро Родін, головний спеціаліст 
відділу інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю

 ●До уваги вільногірців

Шановні жителі міста!

11 березня о 10 годині біля пам’ятника Тарасові Шевченку від-
будеться загальноміський урочистий мітинг з нагоди вшанування 
великого Кобзаря. Запрошуємо вас взяти участь у заході!

Виконавчий комітет

НЕВІДОМІ ПРЕДМЕТИ – НЕБЕЗПЕЧНІ!НЕВІДОМІ ПРЕДМЕТИ – НЕБЕЗПЕЧНІ!
29 лютого у провул-

ку Рубіновий в мі-
сті Дніпро близько 11:00 
години стався вибух. По-
страждалий –  підліток 
2011 року народження з 
травматичною ампутаці-
єю лівої руки, осколкови-
ми пораненнями ніг, від-
критою травмою живота. 
Зараз він перебуває в об-
ласній дитячій лікарні на 
вулиці Космічна.

Попередньо відомо, що 
постраждалий хлопчик в 
арці між будинками знай-
шов предмет, схожий на 
трубку, і почав його роз-
бирати.

УВАГА! Громадяни, 
ваша свідомість і обереж-
ність у разі виявлення не-
відомого чи вибухонебез-

печного предмету може 
врятувати життя вам та 
вашим дітям!

Шановні батьки! З 
метою недопущення по-
дібних випадків у місті 
Вільногірськ приділіть 
більше уваги своїм ді-
тям: роз’ясніть потенцій-
ну небезпеку подібних 
дій, обговоріть з дітьми 
всі можливі небезпечні 
моменти розвитку подій 
та серйозність наслідків, 
до яких може призвести 
ігнорування правилами 
безпечної життєдіяль-
ності!

Ігор Алещенко, 
головний спеціаліст з пи-

тань надзвичайних ситуа-
цій та цивільного захисту 

населення


