
20  травня  2020 
року  Кабінет 

Міністрів  України  за-
твердив  перспектив-
ний план формування 
територіальних  гро-
мад  ще  у  4  областях 
України:  Дніпропе-
тровській,  Київській, 
Рівненській  та  Сум-
ській.  Перспективні 
плани  формування 
територій громад ста-
нуть основою майбут-
нього  адміністратив-
но-територіального 
устрою  базового  рів-
ня.

Зміни  невдовзі  торкнуться  і  на-
шого  міста.  Мова  йде  про  добро-
вільне  приєднання  Дмитрівської 
сільської  ради  Верхньодніпров-
ського району до Вільногірської те-
риторіальної  громади.  26  вересня 
2019 року Вільногірська міська рада 
надала  згоду  на  реалізацію  цього 
проєкту.

У  перспективі  в  одну  самодо-
статню  територіальну  громаду 
об’єднаються  Вільногірськ  та  села 
Посуньки,  Кринички,  Доброгірське, 

Кушнарівка, Мотронівка, Новоганів-
ка, Соколове, Дмитрівка, Мар’янівка 
та Дідове, які зараз входять до Дми-
трівської  сільської  територіальної 
громади.

Перспективи  об’єднання  та  хід 
створення нової ОТГ  у  ході  робочої 
зустрічі обговорили міський голова 
Вільногірська  Володимир  Василен-
ко та голова Дмитрівської сільської 
ради Олександр Костюков.

Марія Власенко, 
керуюча справами виконавчого 

комітету 
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 ●Актуальні питання вирішуємо разом 

 ● З любов’ю до України 

2 червня міський голова Володи-
мир Василенко зустрівся з пред-

ставниками  нового  складу  керів-
ництва  Об’єднаної  гірничо-хімічної 
компанії: заступником т. в.о. голови 
правління  ОГХК  Артуром  Сомовим,  
головою СБ правління компанії Юрі-
єм Солов’єм та головою профспілко-
вого комітету первинної організації 
профспілки  «Вільногірський  ГМК» 
ПМГУ Федором Клименком.

Під  час  зустрічі  розглядались 
питання  подальшої  долі  комбіна-
ту  та  його  трудового  колективу, 
а  також  сталого  функціонування 
міської  інфраструктури,  що  пев-
ною мірою  залежить  від  успішної 
роботи містоутворюючого підпри-
ємства. 

Лариса Івашкова, начальник від-
ділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ МІСЬКОГО ГОЛОВИ РОБОЧА ЗУСТРІЧ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ КЕРІВНИЦТВА З ПРЕДСТАВНИКАМИ КЕРІВНИЦТВА 

ОГХК ТА ПРОФКОМУ ГМКОГХК ТА ПРОФКОМУ ГМК

ГОТУЄМОСЯ ДО ОБ’ЄДНАННЯГОТУЄМОСЯ ДО ОБ’ЄДНАННЯ

Шановні вільногірці!Шановні вільногірці!
Основною державотворчою подією 1996 року в нашій неза-

лежній державі було прийняття нині діючої Конституції Украї-
ни, а носієм суверенітету і єдиним джерелом влади проголоше-
но народ. Цей документ гарантує громадянам права та свободи, 
наближає  нас  до  країн  з  розвинутою  демократією  та  утвер-
джує незалежність нашої держави.

Щиро вітаю всіх вас з державним святом  і бажаю, щоб Ос-
новний Закон дійсно був єдиним і непорушним законом життя 
країни.

Найпрогресивнішою  частиною  нашого  суспільства  є  мо-
лодь. Символічно, що День Конституції України  і День молоді 
ми святкуємо разом. Саме на молодь,  її цілеспрямованість, рі-
шучість і відповідальність ми покладаємо наші надії. Це наше 
майбутнє, від якого певною мірою залежить доля України.

Сердечно  вітаю  вас  зі  святами  та  бажаю  всім  міцного  здо-
ров’я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх 
планів, наснаги та впевненості у власних силах для подальших 
спільних перемог. Зі святами!

З повагою 
міський голова Володимир Василенко

КВІТИ ПАМ’ЯТІКВІТИ ПАМ’ЯТІ

22  червня  з  нагоди  Дня  вша-
нування  пам’яті  жертв 

війни в Україні у центральному пар-
ку відбулась церемонія покладання 
квітів  до  могили  невідомого  сол-
дата. У  заході взяли участь міський 
голова  Володимир  Василенко  та 
члени  Вільногірської  міської  ради 
ветеранів на чолі з головою органі-
зації Миколою Гладким.

Хвилиною  мовчання  присутні 

вшанували пам’ять про всіх, хто від-
дав життя, здоров’я, сили на бороть-
бу з нацистськими загарбниками.

Цього  дня  міський  голова  побу-
вав  у  раді,  спілкувався  з  ветерана-
ми. Кожний згадував власну історію 
життя, ділився спогадами про своїх 
рідних.

Лариса Івашкова, начальник від-
ділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю

ПРОВОДИ ПРИЗОВНИКІВ В АРМІЮПРОВОДИ ПРИЗОВНИКІВ В АРМІЮ
11  червня  у 

залі  засідань 
виконавчого  ко-
мітету  Вільногір-
ської  міської  ради 
відбулися  проводи 
призовників до лав 
Збройних Сил Укра-
їни. Цього року для 
проходження  стро-
кової  військової 
служби  першими 
проводжали:  Вла-
дислава Бойка,  Станіслава Мусієнка, 
Владислава Руденка та Іллю Бингаря.

Міський  голова  Володимир  Ва-
силенко  і  начальник  відділу  обліку 
військовозобов’язаних  та  з  мобілі-
заційної  роботи  виконавчого  ко-
мітету  Вільногірської  міської  ради 
Олександр  Глущенко  привітали 
новобранців  з  визначною  подією 
у  їхньому  житті,  побажали  міцного 
здоров’я,  успіхів,  з  честю  виконати 
почесний  обов’язок  громадянина 

України та змужнілими і здоровими 
повернутися додому.

Призовники  отримали  від  місь-
кої  влади  цінні  подарунки –  рюкза-
ки SWISSGEAR 8810, а також адресні 
листи з напутніми словами міського 
голови.

Призов  до  лав  Збройних  Сил 
України триває.

Олена Боженко, 
головний спеціаліст відділу ін-

формаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю

До уваги 
мешканців міста!

Щосуботи з 13 червня 
2020 року здійснюється 
перевезення пасажирів 

по маршруту «Нова 
лікарня – кафе 

«У Петровича» – 
міське кладовище» та 
у зворотному напрямку 

згідно з графіком:
від лікарні – о 7.40 год.

з кладовища – о 10.45 год.



2 Інформаційний вісник виконавчого комітету Вільногірської міської ради

 ● Слово - медикам

 ● Громадське бюджетування

ПОДЯКА МЕДИКІВ ЗА БЛАГОДІЙНУ ПОДЯКА МЕДИКІВ ЗА БЛАГОДІЙНУ 
ДОПОМОГУ У БОРОТЬБІ З КОРОНАВІРУСОМДОПОМОГУ У БОРОТЬБІ З КОРОНАВІРУСОМ

Адміністрація, медичні працівни-
ки  комунального  підприємства 

«Вільногірська  центральна  міська 
лікарня «ДОР» вдячні трудовому ко-
лективу, керівництву ТОВ «Мотро-
нівський гірничо-збагачувальний 
комбінат»  та  особисто  директору, 
депутату  Дніпропетровської  облас-
ної  ради  Лазнікову Олександру 
Михайловичу  за  надання  благо-
дійної допомоги у  забезпеченні ме-
дичного  персоналу  засобами  інди-
відуального  захисту  для  роботи  в 
умовах пандемії на СОVID -19.

У травні поточного року лікарня 
отримала  від  ТОВ  «Мотронівський 
гірничо-збагачувальний  комбінат» 
19000 одноразових тришарових ме-
дичних  масок,  20000  одноразових 
нестерильних  медичних  рукавичок 
та  400  одноразових  респіраторних 
медичних масок стандарт KN95. За-
гальна вартість наданої благодійної 
допомоги – 373634,40 грн.

Вищевказані медичні матеріали є 
витратними, їх запаси необхідно по-
повнювати,  тому  надана  благодій-
на допомога була для медиків ЦМЛ 
дуже цінною. 

ТОВ  «Мотронівський  гірни-
чо-збагачувальний  комбінат»  зараз 
працює в непростих умовах, але під-
приємство не залишилось осторонь 
від участі у наданні допомоги медич-
ним працівникам Вільногірська. Ме-
дики бажають трудовому колективу, 
керівництву  ТОВ  «Мотронівський 
гірничо-збагачувальний  комбінат» 
та особисто Олександрові Лазнікову 
міцного  здоров’я,  трудових  успіхів 
і  висловлюють  впевненість  у  тому, 
що  спільними  зусиллями  ознаки 
пандемії  у  нашому  регіоні  будуть 
ліквідовані.

Керівництво  та  трудовий  колек-
тив  ЦМЛ  висловлюють  щиру  по-
дяку  голові наглядової ради ТОВ 
«Склянний Альянс» Кришину 
Олегу Юрійовичу  за  активну  гро-
мадянську  позицію  щодо  позитив-
ного вирішення у співпраці з суб’єк-
тами господарської діяльності міста 
багатьох проблем, пов’язаних із під-
готовкою закладів охорони здоров’я 

міста Вільногірська до роботи в умо-
вах надзвичайної ситуації внаслідок 
поширення  інфекційної  хвороби 
COVID-19.

Завдяки  наполегливості,  актив-
ному сприянню та вагомому особи-
стому внеску Кришина О.Ю. правлін-
ням ТОВ «Склянний Альянс» надано 
значну благодійну допомогу ЦМЛ у 
забезпеченні медичних працівників 
засобами  індивідуального  захисту 
при роботі з пацієнтами, які можуть 
бути  хворі  на  коронавірусну  хворо-
бу (костюми біозахисту – 175 штук, 
респіратори класу захисту не нижче 
FFP2  –  407  штук,  захисні  окуляри/
щитки  –  39  штук,  апарат  штучної 
вентиляції  легень,  маніпуляційні 
столики, медикаменти для лікуван-
ня ускладнень  інфекційної хвороби 
COVID-19, різнопланові медичні ма-
теріали,  спрямовані  на  запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби 
або лікування хворих пацієнтів: ане-
стезіологічні  комплекти  «Drаger», 
термобокси,  безконтактні  піроме-
три).

Надана  лікувальному  підприєм-
ству благодійна допомога була дуже 
необхідною  та  своєчасною.  Вона 
зміцнила  впевненість  медичних 
працівників  у  надійності  захисту 
свого здоров’я під час виконання по-
садових  обов’язків  при роботі  з  па-
цієнтами,  які можуть  бути  хворі  на 
коронавірус.

Медики  від  душі  бажають  Оле-
гові Юрійовичу, Благодійному фон-
ду  Олега  Кришина,  трудовому  ко-
лективу  ТОВ  «Склянний  Альянс» 
міцного  здоров’я,  успіхів  у  трудо-
вій  діяльності,  миру,  добра,  зла-
годи,  благополуччя  в  родинах  і 
сподіваються  на  подальшу  плідну 
співпрацю  лікарні  з  правлінням, 
трудовим колективом ТОВ «Склян-
ний  Альянс»  у  підвищенні  якості 
охорони  здоров’я  населення  після 
скасування  режиму  надзвичайної 
ситуації,  пов’язаної  з  поширенням 
коронавірусу.   

Вільногірські  медики  щиро  дя-
кують  директорові філії «Вільно-
гірський гірничо-металургійний 
комбінат» АТ «Об’єднана гірни-
чо-хімічна компанія» Олександру 
Івановичу Прокопенкові та його 

колегам-однодумцям  за  активну 
життєву  позицію  щодо  вирішення 
проблем, пов’язаних  із підготовкою 
закладів  охорони  здоров’я  міста 
Вільногірська  до  роботи  в  умовах 
пандемії на COVID-19.

Завдяки матеріальній  допомозі 
Прокопенка  О.І.  та  його  команди 
для  лікарні  придбано  новий  най-
сучасніший  апарат  штучної  вен-
тиляції  легень,  закуплено  цілий 
перелік  медичних  препаратів  для 
лікування ускладнень інфекційної 
хвороби  COVID-19,  різнопланові 
медичні  матеріали  для  запобіган-
ня поширенню коронавірусної хво-
роби  або  лікування  хворих:  ане-
стезіологічні  комплекти  «Drаger», 
термобокси  та  інше.  Працівника-
ми  комбінату  проведено  технічні 
роботи  з  відновлення  водопоста-
чання  на  харчоблоці  та  ремонтні 
роботи  в  інфекційному  відділенні 
ЦМЛ. 

Благодійна  допомога  небайду-
жих людей у складний для країни і 
міста  час  високо  оцінена  трудовим 
колективом  лікарні.  Від  щирого 
серця медики  бажають Олександру 
Івановичу та всьому колективу ГМК 
подальших  успіхів  у  роботі,  добра, 
миру і міцного здоров’я. Вони впев-
нені,  що  і  надалі  комбінат  завжди 
залишатиметься активним і вірним 
помічником  у  розв’язанні  актуаль-
них  для  місцевої  медицини  про-
блем. 

Наталя Шкуровська, 
член виконавчого комітету

ТЕРИТОРІЯ БЕЗПЕКИТЕРИТОРІЯ БЕЗПЕКИ

На базі Вільногірської ЗОШ № 4 
реалізовано  проєкт  громад-

ського бюджетування «Безпечне ди-
тинство – успішне майбутнє». З місь-
кого  бюджету  на  провадження 
задуму виділено 200 тисяч гривень.

До втілення проєкту у життя до-
лучились  як  самі  автори  проєкту, 
так  і  підрядники  та  численні  одно-
думці.

Роман Костін, депутат Вільногір-
ської міської ради, – один із ініціато-
рів та авторів проєкту. За його інфор-
мацією,  виконано  цілий  комплекс 
робіт:  розчистку  території;  обрізку 

дерев та кущів; демонтаж цегляних 
та бетонних залишків старої вхідної 
групи та огорожі; планування тери-
торії;  буріння  екскаватором  лунок 
під встановлення стовпів.

Навколо школи встановлено но-
вий  паркан,  змонтовано  і  запуще-
но у роботу систему відеоспостере-
ження,  відремонтовано  покрівлю 
навчального  закладу,  введено 
в  дію  нову  лінію  освітлення  тери-
торії,  оформлено  головний  вхід 
у  школу,  придбано  і  встановлено 
елементи благоустрою,  висаджено 
квіти.

Завдяки  благодійній  технічній 
допомозі  філії  «Вільногірський 
ГМК»  АТ  «ОГХК»  завезено  десятки 
тон піску, чорнозему, щебню як для 
виконання  земельних  робіт,  так 
і благоустрою території школи. Ма-
теріальну  і  технічну  допомогу  під 
час  оновлення  тротуарів  на  шкіль-
ній  території  надав  Благодійний 
фонд  Кришина  Олега  Юрійовича. 
До  виконання  масштабних  робіт 
з  ентузіазмом  долучились  батьки 
учнів,  працівники  школи,  підрядні 
організації.

Встановлена  система  відеоспо-
стереження має  власний  інтелект – 
вміє  розпізнавати  людей,  розріз-
няти  за  віком,  за  обличчям,  рахує 
кількість людей, має високочутливе 
нічне бачення, має тривожне реагу-
вання на незаконне проникнення та 
навіть  може  розпізнавати  посміш-
ки. Директор школи має віддалений 
доступ  до  системи  через  смартфон 
та може  спостерігати  за  навколиш-
ньою  ситуацією,  якщо  навіть  зна-
ходиться поза межами школи. Запу-
щена в дію й комунікація з міським 

відділенням  поліції  щодо  підклю-
чення цієї системи до єдиної міської 
системи спостереження.

Міський голова Володимир Васи-
ленко  зазначив  наступне:  «На  меті 
авторів  було  на  прикладі  однієї 
школи  показати  важливість  впро-
вадження  такого  проєкту,  а  далі 
поширити  дану  практику  на  інші 
навчальні заклади міста та забезпе-
чити  дітям  належні  умови  для  пе-
ребування у них.  Ідея гарна й гідна 
уваги,  адже  безпека  наших  дітей – 
найголовніше завдання для всіх до-
рослих. Тому цього року ми знайшли 
можливість виділити необхідні кош-
ти з міського бюджету і реалізувати 
подібні проєкти в інших школах. Там 
вже  встановлено  системи  зовніш-
нього  і  внутрішнього  відеоспосте-
реження,  виконано  ряд  необхідних 
супутніх  робіт.  Плануємо  створити 
такі  території  безпеки  і  в  дошкіль-
них навчальних закладах міста».

Лариса Івашкова, начальник від-
ділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 



3Інформаційний вісник виконавчого комітету Вільногірської міської ради

 ●Життєзабезпечення міста

ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ ЖКГОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ ЖКГ
Поступово оновлюється технічне 

забезпечення  житлово-кому-
нальної сфери міста. У травні місяці 
цього року комунальники отримали 
новий трактор МТЗ «Белорус». 

Завдяки новій та сучасній техніці 
завдання  комунальників  виконува-
тимуться більш якісно і вчасно. Дана 
одиниця техніки буде першочергово 
використовуватися  разом  з  раніше 
придбаним  обладнанням  для  про-
мивки каналізаційних систем, виве-
зення сміття та інших не менш важ-
ливих завдань ЖКГ.

Керівництво міста працює на пер-
спективу, щодо  технічного  забезпе-
чення  житлово-комунальної  сфери. 
Міський  голова  Володимир  Васи-

ленко наголошує, що поступово весь 
автопарк ЖКГ міста буде оновлено. 

Олена Боженко, 
головний спеціаліст відділу ін-

формаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю

З ТУРБОТОЮ ПРО МІСТОЗ ТУРБОТОЮ ПРО МІСТО
Одним  із  пріоритетних  завдань 

місцевої  влади  є  утримання мі-
ста у належному санітарному стані. 
Управління  архітектури,  капіталь-
ного будівництва  та житлово-кому-
нального  господарства  Вільногір-
ської  міської  ради  уклало  договір 
з  підрядною  організацією  на  вида-
лення парослів. Роботи проходять в 
декілька етапів.

Першим етапом видалення паро-
слів стала ділянка дороги від вулиці 
Привокзальна до початку віадуку. 

Другий  етап  розпочато  з  вида-
лення  парослів  вздовж  проїжджої 
частини  по  вулиці  Південна  та  за-
безпечення  безпеки  дорожнього 
руху  на  одному  із  найскладніших 
відрізків  полотна.  Одночасно  поча-
лись і роботи по відновленню відпо-
відного санітарного стану вулиці.

Зі  слів  заступника  начальника 
УАКБ  і  ЖКГ  Ольги  Лащухіної,  було 
розчищено узбіччя дороги, завезено 

15 КАМАЗів чорнозему для його ви-
рівнювання. Разом з тим підрядною 
організацією  також  проведено  бла-
годійне  прибирання  та  вивезення 
зібраного сміття на цій вулиці. Хоче-
мо наголосити, що сміття, яке нако-
пичилось, – було побутовим. 

Міський  голова  Володимир  Ва-
силенко  наголосив  на  необхідності 
дотримуватися  відповідних  сані-
тарних  вимог,  доручив  УАКБ  і ЖКГ 
відпрацювати  систему  вивезення 
твердих побутових відходів від насе-
лення, а службі охорони – проводити 
профілактичну  роботу  у  даній  ча-
стині  міста  з  порушниками  правил 
благоустрою міста.

Всі  ми  повинні  розуміти,  що  чи-
стота  нашого  міста  залежить  від 
кожного  з  нас,  від  нашої  поваги  до 
самих себе і до рідної оселі.

Лариса Івашкова, начальник від-
ділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю

БУДІВНИЦТВО НОВОГО БЮВЕТУБУДІВНИЦТВО НОВОГО БЮВЕТУ
15 травня поточного року розпо-

чато  будівництво  нового  бю-
вету поблизу будинку 49-в по вулиці 
Центральна. 

«Згідно  з  проєктною  докумен-
тацією  глибина  свердловини  ста-
новить  93  м.  Середньодобове  спо-
живання води - 4 кубічні метри, що 
забезпечить  населення  міста  необ-
хідною кількістю додаткової питної 
води.  Вдале  розміщення  ротонди 
бювету забезпечить як зручний під-
хід  споживачам  збоку  алейки,  так  і 
під’їзд  від  автодороги»,  -  розповіла 
начальник відділу капітального бу-
дівництва  УАКБ  і ЖКГ  Тетяна  Яфа-
рова.   

Орієнтовна  дата  введення  в  екс-
плуатацію  даного  бювету  з  отри-
манням  відповідної  декларації  про 
готовність  –  31  липня  поточного 
року. І це буде дуже вчасно, адже про 
проблеми  з  якісним  питним  водо-
постачанням влітку ми  знаємо не  з 
чуток. 

«Загалом  міською  владою  за-
плановано  та  вже  розроблено  12 
проєктів  з  будівництва  свердловин 
питного  водопостачання.  На  даний 

час  у  нашому місті  вже функціонує 
два  бювети,  будується  третій.  Це 
вдалось  здійснити  завдяки  тому, 
що наше місто  взяло  участь  і  пере-
могло  в  обласному  конкурсі  про-
єктів.  Фінансування  цього  проєкту 
становить  900  тис.  грн.  з  міського 
бюджету  і  600  тис.  грн.  з  обласно-
го.  Будівництво  наступного  бювету 
планується в старому районі нашого 
міста»,  -  наголосив  міський  голова 
Володимир Василенко.

Питна вода бюветного постачан-
ня, як завжди, доступна для всіх і аб-
солютно безкоштовна.

Ольга Лащухіна, 
член виконавчого комітету

ЗБЕРЕЖІМО ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ!ЗБЕРЕЖІМО ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ!
Навесні спеціалісти УАКБ та ЖКГ 

провели обстеження технічного 
стану пам’ятників, розташованих на 
території  міста.  Деякі  з  них  потре-
бували  суттєвого  оновлення,  деякі 
були  просто  в  неприглядному  сані-
тарному стані. 

«На  фізичний  стан  пам’ятників 
впливають не тільки природні чин-
ники,  а  й  людські:  пам’ятники  роз-
фарбовують,  розмальовують,  б’ють 
об них пляшки, сідають на їхні там-
бури, чистять взуття від бруду. Крім 
того,  навіть  на  камінь  впливає  час: 
зношуються матеріали та конструк-
ції,  тож  утримання  пам’ятників  і 
обелісків  потребує  відповідних  ко-
штів. У поточному році на цю статтю 
витрат по міській цільовій  програмі 
«Реформування і розвитку житлово - 
комунального господарства м. Віль-
ногірська  на  2017-2021рік»  виділе-
но  коштів  у  сумі майже  22,5  тисячі 
гривень.  Після  обстеження  пам’ят-
них місць фахівцями було укладено 
договір з підрядниками на надання 
відповідних  послуг.  Роботи  розпо-
чалися  відразу  після  пом’якшення 
карантинних  заходів»,  -  зазначила 
заступник  начальника  УАКБ  і  ЖКГ 
Ольга Лащухіна.

За цей час під контролем міської 
влади виконано цілий комплекс ро-
біт. 

На  тамбурі  пам’ятника  Тарасову 
замінили  облицювальну  плитку,  а 
також пошкоджене мощення, прове-
ли  ремонт  таблички  з  нержавіючої 
сталі, відмили сам пам’ятник та по-

верхню  зірки  від  жовтого  кольору, 
яку пофарбували дітлахи. 

На  стелі,  встановленій  до  дня 
заснування  міста  Вільногірськ,  від-
новлено  гранітні  плитки,  вимито 
стелу  та  видалено  розчинниками 
малюнки і надписи. 

Грунтувальні  роботи  виконано 
на частині меморіального комплек-
су у парковій зоні. 

«Зроблено  немало.  Підрядник 
виконав поставлені завдання на со-
вість.  Хотів  би  звернутися  до  всіх 
мешканців  міста  з  проханням  ша-
нобливо  і  бережно  ставитися  до 
пам’ятників  і  обелісків,  до  рідного 
міста в цілому. Ми повинні поважа-
ти минуле, дбати про  гідне  сучасне 
життя  і,  звичайно  ж,  піклуватися 
про наше з вами спільне майбутнє», 
-  сказав міський  голова Володимир 
Василенко,  підбиваючи  підсумки 
проведеної роботи 

Дмитро Родін, 
головний спеціаліст відділу ін-

формаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю

СТВОРЕННЯ НОВОГО ІМІДЖУ МІСТАСТВОРЕННЯ НОВОГО ІМІДЖУ МІСТА

Одним  із  пріоритетних  завдань 
міської  влади  є  благоустрій  мі-

ста. 
Естетичний  вигляд  централь-

ної  вулиці,  комфортність  для  всіх 
верств  населення  є  одним  із  важ-
ливих  напрямків  реалізації  міської 
цільової  програми  з  розвитку  жит-
лово-комунального  господарства 
міста. До того ж, вулиця Центральна 
- обличчя Вільногірська.

Зараз  відбувається  реконструк-
ція  трьох  ділянок  тротуару  із  замі-
ною  покриття.  Зі  слів  начальника 
відділу  капітального  будівництва 
УАКБ і ЖКГ Тетяни Яфарової, завер-
шуються  роботи  на  двох  ділянках: 
перша  –  від  пам’ятника  учасникам 

бойових  дій  до  ПКіС  «Металург», 
друга розташована поблизу будинку 
№ 61. Роботи виконуються відповід-
но до всіх будівельних норм з ураху-
ванням  зручного  пересування  лю-
дей з обмеженими можливостями. 

На черзі ремонт частини тротуа-
ру  поблизу  будинку  №26  (магазин 
«Varus»).  Загальна  довжина поверх-
ні, що ремонтується на цих трьох ді-
лянках, складає 460 м площею 1370 
квадратних метрів. 

У  подальшому  міською  владою 
планується  здійснення  ремонтних 
робіт  на  всіх  пошкоджених  тротуа-
рах інших вулиць міста.

Ольга Лащухіна, 
член виконавчого комітету

«ЖИЛКОМСЕРВІС» ЗВІТУЄ «ЖИЛКОМСЕРВІС» ЗВІТУЄ 
ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ

Тривають звіти керівництва кому-
нального  підприємства  «Управ-

ляюча компанія «Жилкомсервіс» пе-
ред мешканцями багатоквартирних 
будинків.  Директор  підприємства 
Валентина  Лупашко  доповідає  про 
роботу підприємства за рік.

16  червня  на  зустрічі  з  мешкан-
цями будинку №1 по бульвару Миру 
побував  також  міський  голова  Во-
лодимир  Василенко,  представники 
виконавчого  комітету  та  управлін-
ня архітектури, капітального будів-
ництва  та  житлово-комунального 
господарства Вільногірської міської 
ради.

Крім звіту щодо управління ком-
панії  будинком  і  міський  голова, 
і  провідні  спеціалісти  та  керівни-
ки  підрозділів  комунальних  служб 
надали  пояснення  жителям  з  ін-
ших  питань.  Вони  стосувались  як 
обслуговування  самої  будівлі,  так 

і  загальноміських  проблем:  ство-
рення  додаткових  зон  для  торгівлі 
сільгосппродукцією  з  власних  до-
могосподарств,  заборони  продажу 
алкогольних напоїв на розлив,  гро-
мадського  порядку,  перспективних 
планів щодо виконання проєктів бу-
дівництва,  ремонтів,  реконструкції, 
тощо.

Лариса Івашкова, начальник від-
ділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю



4 Інформаційний вісник виконавчого комітету Вільногірської міської ради

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 - 3 000. Зам.: 2013608

 ● Світ спорту

Вільногірська міська філія
Дніпропетровського обласного центру зайнятості

І Н Ф О Р М У Є

Допомога по частковому безробіттю:
як працює система підтримки бізнесу від держави

Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного 
центру зайнятості інформує:

27 квітня 2020 року Урядом прийнято рішення щодо 
надання 4,7 млрд грн для виплати допомоги по частково-
му безробіттю на період карантину.

Допомога надається роботодавцям,  які  зупинили чи  ско-
ротили свою діяльність у зв’язку з карантином:

– суб’єктам малого та середнього бізнесу, які мають найма-
них працівників;

– приватним підприємцям, які мають/чи не мають найма-
них працівників.

Для  того,  щоб  отримати  допомогу,  треба  звернутися 
до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску упро-
довж 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності 
та подати необхідний пакет документів.

Обов’язковою умовою для оформлення допомоги є сплата 
ЄВ за 6 місяців, які передували зупиненню чи скороченню ді-
яльності.

Увага! Допомога по частковому безробіттю не оподатко-
вується.
Допомога  надається  на  період  зупинення  чи  скорочення 

діяльності + впродовж 30 календарних днів після завершен-
ня карантину.

З 28 по 30 травня у м. Горіш-
ні Плавні проходив Всеукраїн-
ський турнір з боксу пам’яті 
почесного громадянина міста 
Мартиненка В.П. Наші спортс-
мени вдало виступили у про-
грамі. Перші місця вибороли 
у своїх категоріях Євтушенко 
Єгор, Захорольский Ян, Северен-

чук Артем, Харченко Андрій. 2 
місце у Артура Шарка. 

Вітаємо боксерів та трене-
ра Сергія Муранова!

Олена Боженко, 
головний спеціаліст відділу 

інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ М. ВІЛЬНОГІРСЬКА!ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ М. ВІЛЬНОГІРСЬКА!
На виконання доручення Державної архівної служби України архівний На виконання доручення Державної архівної служби України архівний 

відділ виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетров-відділ виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетров-
ської області розпочав роботу щодо формування архівної колекції відео- ської області розпочав роботу щодо формування архівної колекції відео- 
та фотодокументів подій про спалах, перебіг, боротьбу з поширенням го-та фотодокументів подій про спалах, перебіг, боротьбу з поширенням го-
строї респіраторної хвороби COVID-19.строї респіраторної хвороби COVID-19.

Зібрані документи про соціально-економічні, політичні та культурні Зібрані документи про соціально-економічні, політичні та культурні 
аспекти COVID-19 нададуть змогу нашим нащадкам сформувати уявлен-аспекти COVID-19 нададуть змогу нашим нащадкам сформувати уявлен-
ня про пандемію коронавірусу, подивитись на події, які сталися з україн-ня про пандемію коронавірусу, подивитись на події, які сталися з україн-
цями під час боротьби з коронавірусною інфекцією.цями під час боротьби з коронавірусною інфекцією.

Запрошуємо мешканців міста долучитися до формування цієї архівної Запрошуємо мешканців міста долучитися до формування цієї архівної 
колекції та надати на нашу електронну адресу 2527614707@mail.gov.ua колекції та надати на нашу електронну адресу 2527614707@mail.gov.ua 
або на адресу вул. Центральна, буд.8, м.Вільногірськ фото- та відео доку-або на адресу вул. Центральна, буд.8, м.Вільногірськ фото- та відео доку-
менти, пов’язані із зазначеними подіями.менти, пов’язані із зазначеними подіями.

Наталія Кульніч, начальник архівного відділу 

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ВІЛЬНОГІРСЬКА!ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ВІЛЬНОГІРСЬКА!
Для звірки та поновлення бази даних про зареєстрованих (пропи-

саних) у житловому приміщенні осіб за адресами виконавчий комітет 
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області просить нада-
вати до відділу реєстрації фізичних осіб: 

- паспорти всіх членів родини (осіб), до яких внесені відомості про реє-
страцію місця проживання.

- свідоцтва про народження малолітніх дітей, зареєстрованих за місцем 
проживання.

- домову книгу (приватний сектор), до якої внесені відомості про реє-
страцію місця проживання осіб за адресою. 

Документи  надавати  (крім осіб, що вже звірились)  до  відділу  реє-
страції фізичних  осіб  виконавчого  комітету Вільногірської міської  ради 
Дніпропетровської області, вул. ім.В.В.Варена, 15. (каб.13).

Графік роботи відділу: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8-00 год. 
до 17-00 год., п’ятниця – з 8-00 год. до 15-45 год., окрім вихідних та святко-
вих днів. Обідня перерва: 12-00 год. - 12-45 год. 

Тетяна Глущенко, начальник відділу реєстрації фізичних осіб

Причинами  виникнення  пожеж  у 
природних  екосистемах  можуть 

бути:  кинутий  недопалок  або  сірник, 
розведення  вогнища  і  необережне  по-
водження з ним та випалювання трави. 
У  90%  випадків  причина  виникнення 
лісових пожеж – людина!

Правила безпеки під час виникнення 
пожежі в природних екосистемах:

– не панікуйте та не приймайте по-
спішних необдуманих рішень;

– з небезпечної зони, до якої на-
ближається полум`я, виходьте швид-
ко, перпендикулярно напряму поши-
рення вогню;

– якщо втекти від пожежі не-
можливо, то вийдіть на відкриту 
місцевість або галявину, увійдіть у 
водойму або накрийтесь мокрим одя-
гом і дихайте повітрям, що над самою 

поверхнею землі, – воно тут менш за-
димлене, рот і ніс при цьому прикри-
вайте одягом чи шматком будь-якої 
тканини;

– гасити полум`я невеликих низо-
вих пожеж можна, забиваючи його 
гілками листяних порід дерев, зали-
ваючи водою, закидаючи вологим 
ґрунтом та затоптуючи ногами;

– будьте обережні в місцях горіння 
високих дерев, вони можуть завали-
тися та травмувати вас;

– негайно поінформуйте місцеву 
пожежно-рятувальну службу за теле-
фоном «101» про місце, масштаб та 
характер пожежі.

Ігор Алещенко, 
головний спеціаліст з питань над-
звичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення

ІНФОРМУЄ  ДСНСІНФОРМУЄ  ДСНС

 ●До уваги вільногірців


