
    
               

  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

    

 
 

 
 

  

Вісник створено за ініціативи Перещепинського міського голови Ярослава ЦВІРКУНА. 
Завдяки підтримці місцевих депутатів, розповсюджується БЕЗКОШТОВНО 

(фінансується за рахунок місцевого бюджету)

Редакційна колегія: Інформаційний сектор при міській раді “Богдан ВОЙТ" у співпраці з відділами, організаціями, підприємствами та установами міської ради

Підсумки. Плани. Інвестиції. Бюджет

Шановні мешканці Перещепинської 
міської територіальної громади.

багатьох жителів, активна боротьба 
опозиціонерів (які створюють соціаль-

Я щиро радий доповісти вам, що 
наш перший випуск вісника готовий. 
Дякую всім тим людям, які долучилися 
до його розроблення. Основна мета 
- висвітлення новин про життя грома
ди та надання корисної інформації 
для наших жителів. Публічність та про
зорість, створення вісника, звітування, 
проведення масових заходів та зустрічі 
з кожним жителем нашої громади 
(хто цього потребує) - це були одні з 
моїх передвиборчих зобов'язань, які я 
почав виконувати з перших днів своєї 
роботи. І треба чітко розуміти, що 
кожен житель нашої громади, неза
лежно від населеного пункту, в якому 
проживає, має право на вільний до
ступ до інформації. Тому цей вісник 
слугуватиме променем світла для 
кожного з нас.

ПЕРШ1100 ДНІВ

Минуло вже трішки більше, ніж 100 
днів після мого обрання на поса
ду міського голови. Це дуже велика 
відповідальність та аванс довіри від 
наших громадян. Мені довелося зу
стрітися із низкою проблем: відсутність 
освітлення на багатьох вулицях, пори
ви води, розбиті дороги, байдужість 

ну напругу, шляхом розповсюдження 
неправдивої інформації через ство
рені фейкові сторінки у фейсбуці) 
тощо. Однак ми провели соціальне 
дослідження (опитавши мешканців сіл 
та міста) і виявили, що люди втомилися 
від тих «диванних експертів», які тільки 
критикують та роблять все, аби дис
кредитувати нове керівництво.

Законодавчо передбачено, що ка
денція роботи міського голови - 5 
років. Якщо ми з вами й далі працю
ватимемо в такому темпі, як зараз, то 
нам вдасться вирішити всі негаразди 
та налагодити життя й роботу в кожно
му населеному пункті.

ЩО ЗРОБЛЕНО ТА ПЛАНУЄТЬСЯ?

В Перещепинській громаді вже від
крився й працює сучасний Центр на
дання адміністративних послуг. Цен
тральний офіс в м. Перещепине та 
віддалені робочі місця у кожному ста- 
ростинському окрузі. Над цим проек
том активно працювала Булава С.С., 
якій Перещепинська міська рада 
дуже вдячна за цінний вклад в розвиток 
соціальних послуг в нашу громаду.

В квітні місяці вже працюватиме 
Центр надання соціальних послуг. 
Адже ми вирішили об'єднати центр 

сім'ї та молоді й терцентр і відкрити 
власну юридичну особу, аби бути не
залежними від інших територіальних 
громад в наданні соціальних послуг 
населенню.

В м. Перещепине на базі опорної 
школи, завдяки підтримці керівництву 
Дніпропетровської обл., обласних де
путатів та народного депутата Бороді
на В.В., будується сучасний стадіон, 
який дасть поштовх розвитку спорту на 
нашій території.

Ми розробляємо та вдосконалює
мо туристичні маршрути; створюємо 
культурні округи (детальніше у наступ
ному випуску); переносимо в теплі 
приміщення бібліотеки, ремонтуємо 
сільські ради: власними силами пра
цівників, з підтримкою представників 
бізнесу та з невеликою часткою участі 
бюджетних коштів (с. Керносівка, 
с. Шандрівка, с. Багате тощо) та бага
то іншого.

ЗАЛУЧЕННЯ ГРАНТОВИХ КОШТІВ
У ГРОМАДУ

Крім того, ми багато працюємо над 
написанням проектів, аби залучати ін
вестиції у наші села. Станом на сьо
годні, наші спеціалісти інвестиційного 
відділу працюють над грантовими про
грамами від групи компаній Нафтогаз 
(конкурс грантів «Енергія розвитку»), 
щоб залучити кошти для наших пожеж
ників та посилити безпечність громади 
від пожежної небезпеки. Ми беремо 
участь у конкурсі субпроєктів зі зміц
нення закладів первинної та вторинної 
медичної допомоги (який фінансуєть
ся Федеративною республікою Німеч
чини). Сподіваємося залучити значні 
фінанси на ремонт наших лікарень, 
адже саме від розвитку медицини 
залежить майбутнє здоров'я та життя 
наших жителів. Взагалі медицина в на
шій Перещепинській громаді повинна 
бути якісна, сучасна та безкоштовна. 
Саме до цього ми й прагнемо. Крім 
того, ми ведемо перемовини з влас
никами аптек та лікарнями, щоб на
лагодити постачання медикаментів у 
села (відкриття аптек чи безперебійне 
постачання ліків у сільські амбулаторії, 
якщо вони наявні).

Ми активно приймаємо участь у 
багатьох Європейських програмах 

з метою залучення коштів. Це і є су
часний підхід до розвитку. Адже бюд
жетних коштів ніколи не вистачить для 
вирішення наших проблем. Іноді ви
никає таке враження, що набагато 
легше та дешевше було б побудува
ти нові міста, аніж ремонтувати все те 
застаріле, з чим ми зараз живемо.

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ

На початку 2021 року ми затвердили 
бюджет. Однак він приймався дуже 
швидко. Є певні недоопрацювання.

Це і не дивно, адже наш фінансовий 
відділ щойно створений. Проте по

ступово спеціалісти налагоджують ро
боту. Крім того, приймаючи бюджет 
на 2021 рік ми домовилися з депута
тами місцевої ради, з членами викон
кому та з громадою, що в першому 
кварталі ми проведемо активну

роботу над перерахунками та 
зробимо зміни до бюджету. Саме 
тому за моєї ініціативи були створені 
робочі групи і за три місяці ми про
вели аналіз роботи всієї громади. 
Результат: проводитиметься оптиміза- 
ція штату по багатьом

напрямкам; плануємо об'єднати 
керівництво та бухгалтерію комуналь
них підприємств; виявлено більшість 
критичних проблем по громаді;

ЗАЛУЧЕНО ПРОКУРАТУРУ та ПОЛІЦІЮ 
до аналізу роботи деяких посадових 
осіб (відкрито досудове розслідуван
ня) тощо.

Загалом підбивши коротко під
сумки діяльності нашої команди 
хочу від себе закликати, що не тре
ба просто чекати змін на краще ! 
Давайте об'єднуватись в єдину ко
манду та разом розвивати громаду. 
Адже настав час коли на активність 
жителів Перещепинської міської тери
торіальної громади повинні рівнятись 
інші. А ми в свою чергу будемо брати 
для себе успішні практики та впровад
жувати вже в нас.

З повагою міський голова 
Ярослав Цвіркун



 

   

  

 
 

   

  

  

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

   

 

 
 

 

  
 

 

 

Список депутатів 
закріплених за територіями населених пунктів 

Перещепинської міської громади
№ 

з\п
Прізвище, ім’я, 

по батькові депутата Закріплена територія
Номер телефону 

депутата
Графік 

прийому громадян

і Білик Олена Богданівна м.Перещепине - мікрорайон Кільченський, 
мікрорайон Орільський буд. 1-2, 3;

0979327680

Остання п'ятниця місяця 
з 12.00 до 16.00 
у приміщенні 

КЗ «Перещепинський ООЗ №1» 
м. Перещепине, вул.Калинова, 5

2 Погоріла Ніна Степанівна м.Перещепине - мікрорайон Орільський 
буд. 12-21;

0984317473

Кожна середа місяця 
з 13.00 до 17.00 

в кімнаті для переговорів ЦНАП 
Перещепинської міської ради 

м. Перещепине, вул.Шевченка, 42

3 Годованик Олег Леонідович м.Перещепине - мікрорайон Орільський 
буд. 2А, 8-11А

0973442850

Останній четвер місяця 
з 14.00 до 16.00 

в кімнаті для переговорів ЦНАП 
Перещепинської міської ради 

м. Перещепине, вул.Шевченка, 42

4 Пред Олена Павлівна
м.Перещепине - вул.Калинова буд.5; 
вул.Проектна, мікрорайон Орільський 

буд. 4-7;
0672574651

Перша середа місяця
з 13.00 до 18.00 

у приміщенні Школи мистецтв 
(2 поверх) 

м.Перещепине, 
мікрорайон «Орільський», 14

5 Сачава Олександр Дмитрович

м.Перещепине - вул.Кутузова, вул.Огородня, 
вул.Орденоносна, вул.Полтавська, вул.Робоча, 

вул.Соборна буд. 1 -86, 88, 90, 92, 94-96; 
пров.Вишневий, пров.Кустарний, пров.Ауговий, 

пров.Упорний

0979183399

Перший четвер місяця
з 13.00 до 16.00

в кімнаті для переговорівЦНАП
Перещепинської міської ради 

м. Перещепине, вул.Шевченка, 42

6 Ільїн Дмитро Іванович
м.Перещепине - вул.Геологічна, вул.Гоголя, 

вул.Дніпровська, вул.Запорізька буд. 2-44, 46,48; 
вул.Кільченська, вул.Суворова, вул.Хорошуна, 

пров.Новий, пров.Парківський

0978847799
Перший вівторок місяця

3 08.00 до 12.00
м. Перещепине, вул. Кайдацька, 1

7
Мотрій Олександра 

Миколаївна

м.Перещепине - вул.Базарна, вул.Набережна, 
вул.Приорільська, вул.Світанкова, вул.Українська, 

вул.Шевченка буд. 9-77, 79, 81,83, 85, 87, 89, 91, 
93, 95, 97, 99, 101-101 А, 103-105, 107, 109;

0975846281

Другий вівторокмісяця
з 13.00 до 16.00

в кімнаті для переговорівЦНАП
Перещепинської міської ради 

м. Перещепине, вул.Шевченка, 42

8 Копитько Марина Григорівна

м.Перещепине - вул.Весела, вул.Горького, 
вул.Заводська, вул.Козача, вул.Крайня, 

вул.Красна, вул.Межева, вул.Миру, вул.Нагорна, 
вул.Польова

0985035986

Понеділок-п’ятниця
з 13.00 до 16.00

в кімнаті для переговорів ЦНАП
Перещепинської міської ради 

м. Перещепине, вул.Шевченка, 42

9 Славна Наталія Вікторівна

м.Перещепине - вул.Барвиста, вул.Гвардійська, 
вул.Запорізька буд.45, 47, 49-104; вул.Кайдацька, 

вул.Молодіжна, вул.Нахімова, вул.Сонячна, 
вул.Ярослава Мудрого буд. 1-38, 40, 42-44, 46-52, 

54-58, 60, 62-98

0979228479

Друга суботамісяця 
з 14.00 до 16.00 

в кімнаті для переговорів ЦНАП 
Перещепинської міської ради 

м. Перещепине, вул.Шевченка, 42

10
Малихін Василь Михайлович м.Перещепине - вул.Калинова: 2-4, 6-103; 

вул.Незалежності, вул.Ювілейна
0672557207

Друга середа місяця
з 16.00 до 18.00

м. Перещепине, вул. Калинова 
у приміщенні магазину «Колобок»

11 Галка Валерій Миколайович м.Перещепине - вул.Квітнева, вул. Мотуза, 
вул.Степова, пров. Затишний

0675661636
Перший понеділок місяця

з 08.00 до 12.00
м. Перещепине, вул.Шевченка, 100А

12 Шестопалова Вікторія 
Володимирівна

м.Перещепине - вул.Верхня до 50, вул.Шевченка: 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 
108, 110-197; вул.Ярослава Мудрого: 39, 41,45, 53, 

59,61, 100-144;
вул. 40 років Перемоги

0979209518

Другий вівторок та другий четвер місяця
3 09.00 до 12.00

в кімнаті для переговорів ЦНАП
Перещепинської міської ради 

м. Перещепине, вул.Шевченка, 42

13
Старченко Олег 
Володимирович

вул.Соборна: 87, 89, 91,93, 101-127; вул.Верхня з
50, вул. Мотуза, пров.Затишний 0975962977

Перший понеділок місяця 
з 13.00 до 17.00 

в кімнаті для переговорів ЦНАП 
Перещепинської міської ради 

м. Перещепине, вул.Шевченка, 42

14 Стрибка Дмитро 
Олександрович

м.Перещепине - вул.Вербна, с.Козирщина, 
с.Малокозирщина, с.Олександрія, с.Свічанівка, 

с-ще Вишневе
0979285769

Перша середа місяця 
з 12.00 до 17.00

с. Козирщина, вул. Мічуріна, 27 
(магазин «Крамниця»)

15 Коваленко Віра Андріївна с.Багате, с.Рівне 0975575617
Кожен четвер

3 08.00 до 12.00
с. Багате, вул.Козиря, ЗА

16 Кушнерик Петро Степанович с.Панасівка 0968492316

Перший понеділок місяця 
з 09.00 до 14.00 

Панасівський НВК 
с. Панасівкавул.Гагаріна, 14



 

 
 

 
 

 

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
   

   
   

 
    

 
     
   

 
     
    

 
    
    

  
         
      
     

 
      
     
 

     
          
         

    
            
          

        
          

     
           
          

      
                
            
          

    
          

      
             
            
          

    
            
          

    
           
          

    
          
          
         

   
          

    
          

    
         

    
          
         

 
 

 
 
  

 
  
   

 
 
    

 
    
   
 
    
           
 
    
 
  

 

17
Ромашенко Валентина 

Василівна

с.Голубівка - вул.Базарна: 1-9, 11-13, 17; 
вул.Весела: 1-50Б, 52-74, 76-114А;

вул.Козача, вул.Крайня, вул.Набережна: 1,3-17, 18; 
вул.Нагорна, вул.Суворова, 

вул.Українська: 1-20, 21А-34, 35, 37-43А, 45, 47,49-63; 
вул.Центральна: 1-59;

пров.Вишневий, пров.Південний, 
пров.Північний, пров.Спортивний, 

с.Голубівка - вул.Кравченка: 27А, 29, 36; 
вул. Українська: 21,34А, 36; 

вул.Цвіткова: 1-3, 5, 7А;

0631005865

Перший понеділок місяця
з 8.30 до 14.00

у приміщенні Голубівського 
старостинського округу

с. Голубівка, вул. Лесі Українки, 20

18
Біляков Станіслав 

Миколайович

с.Голубівка - вул.Вигінна, вул.Запорізька, 
вул.Кравченка: 1-27, 28, 29А-34А, 38; 

вул.Лесі Українки, вул.Молодіжна, 
вул.Новоселівська, 

вул.Садова, вул.32-ої танкової бригади

0985356595

Третій понеділок місяця
з 8.30 до 14.00

у приміщенні Голубівського 
старостинського округу 

с. Голубівка, вул. Лесі Українки, 20

19 Кобилянська Ольга 
Григорівна

с.Голубівка - вул.Базарна: 10, 14, 23-29; 
вул.Весела: 51,75, 124; вул.Вокзальна, 

вул.Калинова, вул.Лисенка, вул.Межева, 
вул.Миру, вул.Набережна: 2, 17А, 19-31; 

вул.Низова, вул.Соборна, вул.Українська: 44, 46, 48; 
вул.Упорна, вул.Цвіткова: 4, 6-7, 8-79; 

вул.Центральна: 60-139;
с.Голубівка - вул.Виноградна, вул.Зелена, 
вул.М.Ведмідя, вул.Польова, вул.Степова, 

вул.Шевченка,

0972976509

Другий понеділок місяця
з 8.30 до 14.00

у приміщенні Голубівського 
старостинського округу

с. Голубівка,вул. Лесі Українки, 20

20
Плахотній Володимир 

Васильович с-ще Кільчень 0676353079

Другий вівторок 
місяця

з 13.00 до 15.00
у приміщенні ФАП

с. Кільчень, вул.Привокзальна,11

21 Селіхов Павло Іванович
с-ще Миролюбівка - вул.Будівельна, вул.Миру, 

вул.Степова, вул.Тупікова, вул.Центральна, 
с.Троїцьке

0676631815
Друга п'ятниця місяця

з 14.00 до 16.00 
у приміщенні сільського клубу 
с. Миролюбівка, вул.Шкільна, 6

22 Булава Світлана 
Станіславівна

с-ще Миролюбівка - вул.Весела, вул.Вишнева, 
вул.Залізнична, вул.Низова, вул.Новоселівська, 

вул.Садова, вул.Трансформаторна, вул.Шкільна, 
с.Воскресенівка

0977165844
Перша п'ятниця місяця

з 14.00 до 16.00 
у приміщенні сільського клубу 
с. Миролюбівка, вул.Шкільна, 6

23 Цвілій Дмитро Вікторович с. Керносівка, с. Ганнівка,
с. Орілька

0985503404

Останній четвер місяця 
з 10.00 до 12.00 

у приміщенні Керносівського 
старостинського округу 

с. Керносівка, вул. Калинова, 21-а

24 Евтушенко Ніна Григорівна с. Михайлівка 0986247655

Другий понеділок місяця 
з 15.00 до 17.00 

у приміщенні Михайлівського 
старостинського округу 

с. Михайлівка, вул. Центральна, 1

25 Мельник Леонід Йосипович с. Левенцівка 0967875415
Перший вівторок
з 14.00 до 17.00 

у приміщенні сільського клубу 
с. Левенцівкавул. Центральна, 71

26 Явтуховська Лариса 
Миколаївна с.Шандрівка, с.Новошандрівка 0973452681

Остання середа місяця 
з 12.00 до 16.00 

у приміщенні Шандрівського 
старостинського округу 

с. Шандрівка, вул. Шевченка, 73

КЕРІВНИЦТВО ГРОМАДИ Список членів виконавчого комітету 
Перещепинської міської ради

ЦВІРКУН Ярослав Олексійович
міський голова
тел. 093-8070425

КОПИТЬКО Марина Григорівна 
секретар міської ради
тел. 098-5035986

ЧУМАЧЕНКО Олена Анатоліївна 
перший заступник міського голови 
тел. 097-4483520

КАНІВЕЦЬ Артем Олександрович 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
міської ради
тел. 097-4812240

ФІЛЯЮШКІНА Любов Вікторівна 
керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету
тел. 097-1516145

1. ЦВІРКУН Ярослав Олексійович
Міський голова

2. КОПИТЬКО Марина Григорівна
Секретар міської ради

3. ЧУМАЧЕНКО Олена Анатоліївна
Перший заступник міського голови

4. КАНІВЕЦЬ Артем Олександрович
Заступник міського голови
з питань виконавчих органів ради

5. ФІЛЯЮШКІНА Любов Вікторівна
Керуючий справами (секретар) 
виконкому

6. ХАРЕТОНЕНКО Юлія Олександрівна
Староста Голубівського 
старостинського округу

7. ДАНИЛЬЧЕНКО Олена 
Олександрівна
Староста Ба готського 
старостинського округу

8. САМОЇЩЕНКО Тетяна Михайлівна
Староста Керносівського 
старостинського округу

9. ВІЛЬХОВИЙ Сергій Вікторович
Староста Михайлівського 
старостинського округу

10. Мазан Юрій Васильович 
Директор ТОВ «Агрофірма 
«Орільська»

11. Кузнецов Микола Григорович 
Директор СТОВ «Спектр-Агро»

12. Хохлова Валентина Іванівна
Директор Перещепинського 
НВК «Родина»

13. Кучина Ольга Павлівна 
Начальник служби в справах 
дітей Перещепинської міської 
ради

14. Рубан Степан Васильович 
Директор Агрофірми «Дружба»

15. Струк Віктор Іванович 
Директор Приватного під 
приємства Агропромислова 
фірма «Довіра»

16. Бойко Дмитро Сергійович 
Виконуючий обов'язки начальника 
ОВС Юліївського ЦВНГК

17. Кобеза Олександр Іванович 
Почесний громадянин
м. Перещепине

18. АНДРУСІВ Володимир 
Михайлович
Начальник Пролетарського 
ВУПЗГ AT «Укртрансгаз»

19. НІЦЕНКО Павло Якович
Директор СТОВ «Птахівниче»

20. БАБІН Володимир Іванович
Директор ТОВ «КАЙДАКИ - АГРО»

21. НАДТОЧА Вікторія Володимирівна 
Юрист СТОВ «Хеліантус»

22. ЗЕМЛЯНИЙ Сергій Володимирович 
Директор КЗ «Панасівський 
геріатричний пансіонап>
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 Згідно з інформацією Перещепин-
ської міської ради, на території нашої 
ОТГ велика кількість жителів громади 
станом на 19.03.2021 мають борг пе-
ред місцевим бюджетом зі сплати де-
яких видів податків на загальну суму 1 
315 858,46 грн, а саме:

• Орендна плата за землю з фі-
зичних осіб - 22 особи на суму 
86898,33 грн.

• Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, 
які є власниками об`єктів житло-
вої нерухомості - 37 осіб на суму 
152636,35 грн.

• 
•  Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, 
які є власниками об`єктів нежит-
лової нерухомості - 19 осіб на 
суму 311152,56 грн.

• Земельний податок з фізич-
них осіб – 922 особи на суму 
765171,22 грн. 

Найбільша сума заборгованості по 
земельному податку та орендній платі 
за землю з фізичних осіб. З 944 осіб 
169 мають податковий борг більш як 
1000 грн. 

У зв’язку з цим Перещепинська місь-
ка рада нагадує землевласникам 
та землекористувачам податкове й   
земельне законодавство України:

  Фізичні особи - власники й зем-
лекористувачі сплачують земельний 
податок з дня виникнення права влас-
ності або права користування земель-
ною ділянкою. Це передбачено стат-
тею 287 Податкового кодексу України. 

  Нарахування фізичним особам 
податку проводиться фахівцями тери-
торіальних органів Державної подат-
кової служби, які вручають платникам 
до 1 липня поточного року податкове 
повідомлення - рішення з вказівкою 
суми земельного податку.

Якщо громадянин не отримав пові-
домлення у зв’язку з тим, що не прожи-
ває за адресою володіння або кори-
стування земельною ділянкою або по 
якій-небудь іншій причині, йому необ-
хідно самостійно звернутися до Цен-
тру обслуговування Платників податків 
територіального органу Державної 
податкової служби України. Нагадує-
мо, що останній день для сплати зе-
мельного податку фізичними особа-
ми - 29 серпня. 

Водночас систематична несплата 
(два і більше несплачених по строку 
платежів) земельного податку та/або 
орендної плати за землю є підставою 
для вилучення органами місцевого 
самоврядування земельної ділянки 
без згоди Землекористувача (ст. 141 
Земельного кодексу України).

Також Перещепинська міська рада 
повідомляє, що у разі несплати по-
даткового боргу по зазначеним вище 
податкам списки боржників будуть 
опубліковані на сайті громади, засо-
бах масової інформації та соціаль-
них мережах.

  

Як відомо, декларування доходів є 
значним кроком до прозорості. Тому 
проаналізувавши, хто з одноосібників 
Перещепинської міської територіаль-
ної громади (по округах) найбільш 
добросовісно декларує та платить 
податки на доходи фізичних осіб от-
римали наступні цифри (деклару-
вання та оплата відбулися у 2020 році  
за 2019 рік).

Одноосібники - ті, що самостійно 
обробляють власні земельні ділянки 
(паї) загальною площею понад 2 га та 
отримують доходи від продажу сільсь-
когосподарської продукції

Який відсоток (до загальної кількості 
одноосібників) тих, хто сплачує по 
округу:

•   Перещепинська міська рада 
- 82,40% із загальної кількості  
одноосібників по округу  
задекларували та сплатили по-
датки.

•   Голубівський старостинський 
округ - 75%

•   Керносівський ст. округ - 14,47%
•   Багатський ст. округ - 5,82%
•   Шандрівський ст. округ - 5,75%
•   Михайлівський ст.округ - 3,06%

 Підбивши підсумки бачимо, що      
найвищий рівень відповідальності у 
Перещепинської міської ради (82%) 
та у Голубівському старостинському 
окрузі (75%); а найгірше декларують 
та сплачують податки у Михайлівсько-
му старостинському окрузі (лише 3% 
сплати).

    Відповідно до цього закликає-
мо не залишатись осторонь, а про-
являти громадську небайдужість та 
декларувати свої доходи й платити по-
датки!!!

УВАГА, ПОДАТКОВИЙ БОРГ !!! Декларування – крок 
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ІСТОРІЯ МІСТА ПЕРЕЩЕПИНЕ

Перещепинська міська рада охо
плює територію розташовану вздовж 
лівого берега річки Оріль, на півночі 
Новомосковського району, на межі 
Дніпропетровської і Харківської обла
стей. Датою заснування Перещепино- 
го вважається 1764 рік. Стосовно назви 
«Перещепине» існує дві версії: в одній 
говориться що назва походить від гео
графічного положення міста - «прикор
донне це урвище начебто перещеплю
вало, тобто розділяло Гетьманщину від 
Запоріжжя»; за іншою - поселення на
зване на честь його засновника, козака 
Перещепи.

Перещепине вважалося однією з го
ловних слобод Орільської паланки. З 
1938 року Перещепине віднесено до 
категорії селищ міського типу, до 1963 
року було районним центром Пере- 
щепинського району, а з 1963 року Пе
рещепинська селищна рада ввійшла 
до складу Новомосковського району.

У червні 1963 р. в районі Переще- 
пиного геологи виявили значні родови
ща природного газу. У січні 1966 року 
вступив у дію газопровід Перещепине - 
Дніпропетровськ. Першу на Дніпропе
тровщині нафту було видобуто з надр 
району в 1964 р.

Наприкінці 60-х років почалося спо
рудження каналу Дніпро - Донбас, 
який мав забезпечити водою Донець
кий басейн, а згодом, другою чергою, 
і м. Харків. За самовіддану працю на 
спорудженні каналу багатьох робіт
ників, мешканців Перещепиного, 
удостоєно державних та урядових на
город. З будівництвом каналу пов’яза
на забудова мікрорайону 5-ти повер
ховими будинками, зведення дитячого 
комбінату, середньої школи № 1 на 
1360 місць, СШ № 2, районної лікар
ні № 2, магазинів та об’єктів соцкуль
тпобуту. В 1979 році управління каналу 
«Дніпро - Донбас» подарувало нове 
двоповерхове приміщення селищної
ради.

Постановою Верховної Ради 
України від 13 січня 2000 р. №1383-XIV 
селища міського типу Перещепине 
Новомосковського району Дніпропе
тровської області віднесено до кате
горії міст районного значення.

В процесі децентралізації 
Перещепинська міська рада об’єд
налася з Голубівською, Багатською, 
Керносівською, Шандрівською і Ми
хайлівською сільськими радами та 
29 квітня 2018 року відбулися вибори 
до Перещепинської міської об'єдна
ної територіальної громади. Територія 
громади на даний час складає 573.9 
км2. Населення 21305 осіб.

Шануймо героїв
Вчора в селі Голубівка пройшла 

церемонія відкриття меморіальної

АТО Лайкова Володимира Михайло
вича.

Народився Володимир 08 жовтня 
1985 року в селі Голубівка Новомо
сковського району. З 2015 року сто
яв на захисті України від окупантів. 
За цей час служив у лавах 30-ої окре
мої механізованої бригади та 93- 
ої окремої механізованої бригади. 
7 червня 2017 року у кривавому 
бою під час виконання бойового 
завдання по захвату та утриманні 
території, яка була підконтрольна 
незаконностворенимзбройнимфор- 
муванням у районі населеного пункту 
с. Кримське Новоайдарського району 
Луганської області Володимир заги-

ко С.І., Кулик В.Г., Шмараев О.Н,
Указом Президента України від 26 лю

того 2018 року №48/2018 "За особисту

ді fly ' Які І WЙгМг ; | £
0Ж&і ИІ іта

дошки на честь загиблого учасника нув у віці 32 років.

мужність і самовіддані дії, виявлені у 
захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України
старший солдат Лайков Володимир 
Михайлович нагороджений орденом 
“За мужність” III ступеня (посмертно).

Під час заходу виступили перший 
заступник міського голови Олена Чу- 
маченко, військовий комісар Новомо-

Славний К.І., ТОВ «Світанок».
Активну допомогу у зборі коштів та в 

організації митингу надали депутати
Перещепинської міської ради Дмитро 
Стрибка та Світлана Булава, завіду
вач військово-облікового бюро міської 
ради Оксана Фещенко та провідний 
спеціаліст з питань культури, туризму 
та спорту міської ради Світлана Бей-

сковського об’єднаного міського те- ник.
риторіального центру комплектування 
та соціальної підтримки підполковник 
Бакун Анатолій та класний керівник 
Володимира Лайкова - Славна Неля 
Андріївна.

Щиро дякуємо мешканцям та аг- 
ропідприємствам Голубівського ста- 
ростинського округу, котрі надали 
благодійну допомогу на організацію 
заходів по вшануванню пам’яті загиб-

Окремо висловлюємо подяку учас
нику АТО Назарову Анатолію та голові 
Перещепинської міської спілки вете
ранів воїнів-інтернаціоналістів Преду 
Анатолію за волонтерську допомогу 
при встановленні пам’ятної дошки.

Вічна слава Герою.

лого героя та на виготовлення дошки:

ваиіажл



 
 

 
 

  

  
  

  
 
 

 
  
 
 

 
  
  
 
 
 

 
  
  

 

 

 
 

 

  
  

  
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

  

  
  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

СТРУМОК ЖИТТЯ У СЛОВІ Дякуємо

Як день починається з ранку, велика 
річка - з маленького джерела, кожна 
рослина зі свого коріння, а з осягнен
ня, розуміння неймовірного, шаленого 
світу і великого бажання закарбувати 
його на папері, народжуються бар
ви поетичного слова, які є голосом 
людської душі - так народжується поет.

Саме таким світлим, теплим 
променем в літературно-поетичному 
товаристві нашого краю, яскра
вою зіркою Перещепинської тери
торіальної громади є Надія Зінченко - 
талановита поетеса, яка порадувала 
нас четвертою збіркою своїх поезій 
«Без крыльев, но летаю».

Кожна наступна збірка Надії - це 
крок до удосконалення, успіху, 
майстерності і точності виразу своїх 
бачень, відчуттів, бажань та надій саме 
через слово.

Із щедрої душі, з великої любові 
до природи, всього прекрасного 
народжувалась і нова її збірка. 
Вона написана двома мовами - 
українською і російською. Але точність, 
реальність, образність і глибина думки 
однаково передані у всіх її віршах.

В жорсткій долі поетеси поезія - це 
її одкровення, розмова з людським 
простором, з яким вона ділиться 
своїми радощами і болями.

За станом здоров’я Надія не може 
ходити, проте, вона вміє літати. А кри
ла їй дає поезія, якою вона утверджує 
істину: вічними на землі є добро, кра
са, людяність і любов.

Зазначу, що для мене і Надії Іларіонів- 
ни Цікавої це теж надзвичайно радіс
на подія, так як із самого малечку і до 
цього часу підтримуємо талан Надії 
Зінченко.

Чимало доклали зусиль, щоб її 
вірші бачили світ: подавали на конкурс, 
готували до друку в журналах, долуча
лися до видання книг, приклали мак
симум зусиль, щоб Надія отримувала 
Стипендію Президента України для 
молодих письменників і митців (про
тягом одного року) і т.п.. І нам є чим 
пишатись. Наша співпраця є плідною, 
успішною і результативною.

Сьогодні Надія Зінченко - зірка, що 
заяскріла чистим світлом над нашою 
Приорільською землею. Знана поете
са з багатим світоглядом і своєю по
зицією. її вірші гідні уваги і шани. Вони 
нікого не залишають байдужими.

Бажаємо Надії здоров’я, здоров’я, 
здоров’я. Нехай кожен день дарує 
чудові емоції і добрі вісті, гарний на
стрій, неймовірне натхнення і завжди 
бути на вершині письменницького 
успіху.

Продовжуй радувати людей своїм 
талантом. Творчого тобі окрилення!

Директор КЗК «Централізована 
системапублічних бібліотек 

Перещепинської міської ОТГ 
Дніпропетровської області» 

Ю. Селіхова

ПОДАРУНКОВИЙ 
СЕРТИФІКАТ

•ПА відпочинок

Від імені усього складу 
Перещепинської міської 
територіальної ради 
дякуємо М’ясоїд Анні 
Миколаївні за зразкове 
виконання своїх обов’язків 
протягом 40 років у складі 
Перещепинської міської 
ради.

ПОРАДИ

Сприятливі числа для посівів і 
посадок всіх рослин.
З, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 
28 квітня

НЕ сприятливі дні для посіву, 
посадки і пересадки будь-яких 
рослин, згідно місячного посів
ного календаря городника на 
квітень 2021
6, 7, 11, 12, 27 квітня

Сприятливі дні для посівів і 
посадки рослин в квітні 2021

Овочі, зелень , плодові кущі 
і дерева. Картоплю, батат, 
топінамбур краще садити
зі по 5 і з 28 по ЗО квітня

Моркву, пастернак - 3-5,
25-26 і 28 квітня

Цибулю порей - 3-5, 13-14,
18-19, 25-26 квітня

Кабачки, гарбузи і патисони -
3-5, 8-9, 13-14, 18-19, 25-26 квітня

Помідори, фізаліс - 13-19, 25-26
і 28 квітня

Кавуни і дині - 13-14, 18-19,25-26 
і 28 квітня

Кресс-салат, рукола, гострі 
салати, листова гірчиця - 3-5, 
8-10, 13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня

Шпинат і щавель - 3-5, 8-10,
13-14, 18-19, 25-26 квітня

Мангольд - 3-5, 13-14, 18-19, 
25-26 квітня

Петрушка, селера, коріандр 
і кріп - 3-5, 8-10, 13-14, 18-19, 25
26 квітня

Пряні трави (базилік, м’ята і ін.)
- 3-5,13-14,18-19,23-26 і 28 квітня

Суниця і полуниця - 15-19, 25-26
і 28 квітня

Калина, шипшина, глід - 1 -З,
18-22, 26, 28-30 квітня

Буряк - 3, 4 та 28 квітня

Редис, ріпу, редьку - 1-5, 8-9,
13-14, 18-19, 25-26 і 28 квітня

Петрушку і селеру - 3-5,
18-19, 25-26 і 28 квітня

Цибулю городню - 1 -4 і
28-30 квітня

Цибулю на зелень, шніт
-цибулю - 3-5, 8-9, 13-14, 18-19
і 25-26 квітня

Солодкий і гострий перець -
13-14, 18-19 і 25-26 квітня

Баклажани - 13-14, 18-19,
25-26 і 28 квітня

Огірки - 15, 18-19, 25-26 і
28 квітня

Капуста на зберігання
(всі види, крім листової) - 13-14,
18-19, 25-26 квітня

Пекінська капуста, листова 
і рання білокачанна - 3-5, 8-9,
13-14, 18-19, 25-26 квітня

Квасоля, горох, сочевиця, нут, 
соя - 3-5, 13-19, 25-26 квітня

Кукурудза, сорго - 13-14, 18-19,
25-26 квітня

Соняшник-3-5, 13-14, 18-19, 
25-26 квітня

Міцелій - 3-5 і з 13 по 14 квітня

Салати (листові і качанні) - 3-5,
8-9, 10, 13-14, 18-19, 25-26 квітня

Виноград - 15-19 і 28 квітня

ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ

Однорічні квіти - 15-20, 22-23,
26 квітня

Цибулинні і клубневі квіти - 3-4,
22-24, 26 і 28 квітня

Трав’янисті багаторічники - 3-5,
13-14, 23-24, 28-30 квітня

Хвойні рослини - 3-5, 13-14,
20-24 квітня

Вісник створено за ініціативи 
Перещепинського міського 
голови Ярослава ЦВІРКУНА

Розповсюджується 
БЕЗКОШТОВНО 
ТИРАЖ: 5000 прим.

Редакційна колегія: 
Інформаційний сектор при 
міській раді (Богдан ВОЙТ)

Для переходу на 
офіційний сайт 
громади використайте 
цей QR код

СТ


