Громада нашого життя
Всі мрії та справи – це рух у майбутнє
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дошкільний навчальний заклад «червона
шапочка» – казковий острівок доброти Слобожанської об’єднаної територіальної громади.
Більше інформації на сайті: http://
slobozhanska.gromada.site/ та на сторінці
Слобожанська селищна рада у Facebook

часопис Слобожанської територіальної громади

Дорогі поважні жителі Слобожанської громади, за плечима яких – мудрість прожитих років, досягнення й
перемоги, добрі славні діла! Від усієї душі вітаємо вас із сердечним святом – Днем захисту людей похилого віку!
Люди старшого покоління – джерело народної мудрості, добра та наснаги. Ваш практичний життєвий досвід, невичерпна енергія, оптимізм та
активна громадянська позиція, безперечно, є взірцем для підростаючих
юних слобожанців. Ви передаєте в спадок прийдешнім поколінням все
найкраще, найцінніше, що накопичили протягом життя. Ваша самовіддана праця, відвага, любов до рідного краю гідні поваги й наслідування.
Низький уклін вам до землі, дорогі ветерани війни та праці, та велика
подяка за все, що ви зробили для своїх нащадків. І хоч скроні ваші побіліли від років та пережитих тривог, та душа нехай завжди залишається
молодою, здоров’я вам та благополуччя на довгі роки!
іван камінСькиЙ, Слобожанський селищний голова,
та депутатський корпус Слобожанської селищної ради.

СОціальна підТримка наСелення в СлОБОжанСькіЙ ГрОмаді
Слобожанська об’єднана територіальна громада Дніпропетровської області –
учасник проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». З липня місяця 2017 року є також пілотною у впровадження моделі адміністрування надання послуг з соціальної підтримки населення за принципом «єдиного вікна». Зокрема, в громаді до впровадження моделі адміністрування надання
послуг вже було організовано систему надання адміністративних та соціальних
послуг за принципом «єдиного вікна» через ЦНАП з травня 2016 року.
З метою забезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту населення і захисту прав дітей, з серпня 2017 року у Слобожанській ОТГ створено
відділ соціального захисту населення. Відділ здійснює забезпечення призначення
та виплати соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива.

п і д р о с т а ючом у
поколінню.
У серпні місяці 2017 року при
комунальному закладі «Милосердя Слобожанської
селищної ради»
було
відкрите
денне відділення
для осіб похилого віку. Основною
метою створення
якого було усу-

З відкриттям денного відділення
комунального закладу «Милосердя» у людей похилого віку з’явилась
можливість відчути себе корисними,
отримати можливість спілкуватися,
поділитися досвідом, отримувати ін- У денному відділені комунального закладу «Милосердя»
зустрічі людей срібного віку проходять цікаво і весело
формацію та нові знання.
Відділ ефек- нення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можтивно працює ливих захворювань, підтримки здоров’я, соціальної незалежності, відновлення
в
Степнян- знань, умінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього
ському ста- господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку
рост и нсько - різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля й відпочинку. При віддіму окрузі. У ленні непрацездатним громадянам відповідно до державних стандартів надаютьселі Степове ся послуги соціального характеру та представництва інтересів.
створене відЗ великим задоволенням відвідувачі денного відділення два рази на тиждень
далене робо- відвідують безкоштовно тренажерну залу при комунальному закладі «Спорт для
Журналіст німецького видання «Аkzente. Das Magazin der GIZ» че місце, де всіх» Слобожанської селищної ради. Також їм до душі припали заняття з пілатесу.
Пауль Флюкігер взяв інтерв’ю у відвідувачів КЗ «Милосердя»
прийом заяв і За рахунок коштів місцевого бюджету в поточному році придбано палиці для задокументів здійснює фахівець соціальної роботи та надання соціальних послуг.
нять із скандинавської ходьби.
20 вересня 2017 року на засіданні виконавчого комітету Слобожанської селищВ 2017 році відповідно до Програми соціального захисту населення, виконкомом
ної ради прийнято рішення «Про запровадження моделі адміністрування надання Слобожанської селищної ради придбано 33 санаторно-курортні путівки на суму
соціальних послуг із соціальної підтримки населенню Слобожанської ОТГ. З ве- 199,9 тис. грн до ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» (в минулому санаторій
ресня 2017 року змінено порядок передачі прийнятих заяв та документів до ра- «Новомосковський»)
йонного управління соціального захисту населення. Відтепер прийняті у повному за 7 напрямками лікукомплекті документи передаються до управління протягом 24 годин, а не раз на вання та оздоровлено
тиждень, як було раніше. Налагоджений обмін електронними реєстрами переда- протягом року: інвалічі особових справ до управління. Впроваджено надання в електронному вигляді дів війни та учасників
результатів розгляду прийнятих заяв на надання соціальних допомог (призначена бойових дій – 5 осіб;
сума, періоди призначення, причини відмови).
учасників війни – 3;
Спеціалісти відділу соціального захисту населення,
інвалідів загального
служби у справах дітей та фахівці комунального заклазахворювання – 25,
ду «Милосердя» Слобожанської селищної ради» тісно
що склало 62 відсотки
співпрацюють з іншими установами, відділами виконвід загальної кількості
кому селищної ради та районними організаціями. Під
осіб, які мали право на
час робочих зустрічей напрацьовуються спільні плани
оздоровлення. П’ять
щодо подальшої роботи з покращення надання соціосіб із числа потребу- Кожній людині, яка потребує допомоги – особлива увага
альних послуг населенню та виявленню сімей і осіб,
ючих оздоровлення отякі потрапили в складні життєві обставини.
римали путівки через управління соціального захисту населення. В поточному
Спеціалістами служби у справах дітей проводять2018 році КЗ «Милосердя» придбано 28 санаторно-курортних путівок за 6 напрямся виїзні рейди в сім’ї, які перебувають у складних
ками лікування (інваліди війни та учасники бойових дій – 8 од., учасники війни –
життєвих обставинах, у тому числі й на житловому
3 од., інваліди загального захворювання – 17 од.).
масиві «Молодіжний». Під час рейдів проводитьЗавдяки соціальним Програмам, які діють в Слобожанській об’єднаній терися профілактична робота щодо запобігання дитячій
торіальній громаді, через комунальний заклад «Милосердя» Слобожанської себездоглядності та безпритульності. Перевіряються
лищної ради» 369 осіб (учасники АТО, переміщені особи з зони проведення АТО
умови проживання дітей та виконання батьками свона сході України, члени сімей загиблих в АТО, ювіляри, багатодітні сім’ї, жінки,
їх обов’язків. Під час візитів у сім’ї була проведена
яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», учасники війни в Афганістані
робота з батьками та надані консультації з питань, які Перукар на виїзді – нова та на території інших держав, ліквідатори та учасники ліквідації аварії на ЧАЕС,
належать до компетенції служби.
особи потерпілі від Чорнобильської катастрофи, учасники Другої світової війни,
послуга КЗ «Милосердя»
Літні люди, яким за 60, потребують соціального завдови учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, ветеранів війни та інших категорій)
хисту, і це не дивлячись на той факт, що найчастіше вони, на відміну від дітей, станом на 01.06.2018 р. отримали матеріальну допомогу на суму 630,5 тис. грн.
мають багатий досвід, хороші професійні навички та мудрість, якої ще не вистачає
Оптимізація соціально-правового захисту людей пільгових категорій продовжується.

лЮди поХилого віКу – в ЦенТрі уваги

Слобожанська ОТГ – лідер децентралізації

Землі сільськогосподарського призначення передані у власність
громади
За інформацією Головного управління
Знакова подія

держгеокадастру в Дніпропетровській області, в Дніпропетровському регіоні, відповідно до прийнятого Урядом розпорядження
60-р, продовжується процес передачі земель
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність
об’єднаних територіальних громад.
Відповідний акт прийому-передачі підписала в. о. Слобожанського селищного голови Людмила Лагода на офіційному заході в
Головному управлінні держгеокадастру в
Дніпропетровській області, який проводився з нагоди передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність.
На сьогоднішній день 21 об’єднана територіальна громада Дніпропетровщини отримала землі сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у
комунальну власність. Земельні ділянки загальною площею 65 763, 33 га отримали у Криничанському районі (3 ОТГ); Царичанському районі (2 ОТГ); Петропавлівському районі (1 ОТГ); Синельниківському районі ( 4 ОТГ); Межівському районі (2 ОТГ); Павлоградському районі (1 ОТГ); Дніпровському районі (1 ОТГ – Слобожанська);
Нікопольському районі (2 ОТГ); П’ятихатському районі (3 ОТГ); Солонянському районі (1 ОТГ); Томаківському районі (1 ОТГ) Дніпропетровської області. Раніше було
передано землі у комунальну власність 3-м об’єднаним територіальним громадам: Верхньодніпровській, Петриківській та Китайгородській.

старости з різних куточків України вражені досягненнями слобожаснької отг

Учасники
Конгресу
старост – 37 представників із чотирьох областей
України: Полтавської, Запорізької, Чернівецької та
Кіровоградської, завітали
до Слобожанської територіальної громади, щоб наочно побачити результати
реформи децентралізації.
Представники
нашої
громади з радістю ділились досвідом, та разом
із гостями мріяли про те,
щоб вся Україна завдяки
децентралізації знайшла ресурси, можливості та креативні ідеї для розбудови й розквіту. А от щодо бажання зробити свою державу заможною та конкурентноспроможною, щасливою та самодостатньою, так його навіть через край. Тож щиро зичимо удачі всім колегам зі всієї України! Здійснюйте все задумане сміливо!

декларація – це кошти від держави на лікування

«Квітка надії» представляла Україну в Болгарії

Хор учнів Слобожанської школи естетичного виховання «Квітка надії» став дипломантом
Міжнародного фестивалю «Чорноморські звуці», що днями проходив у Болгарії. Всього в конкурсі взяв участь 21 колектив із різних країн, Дипломи отримали 7 кращих із кращих учасників.
Журі вразили майстерність виконання пісень, артистизм та яскраві сценічні костюми, щирі посмішки чарівних дітей із українського селища Слобожанське. «Квітка надії» гідно представила
Україну на конкурсі в Болгарії, ми пишаємось нашими талановитими дітками та викладачами!

Шановні жителі Слобожанської об’єднаної територіальної громади!
Для забезпечення надання медичних послуг
вам необхідно підписати
декларацію з
сімейним лікарем.
Вже з вересня місяця кошти за
ваше обслуговування
держава (НСЗУ) направлятиме конкретному медичному закладу, в
якому працює вибраний вами лікар.
При звернені до медичного закладу при собі необхідно мати:
паспорт громадянина України; індентифікаційний код; свідоцтво про
народження (дітям до 14 років).
Підписати декларацію з сімейним лікарем можна в Слобожанській амбулаторії ЗПСМ за адресою: смт Слобожанське, вул. Будівельників,12.

Слобожанське – «краще спортивне село»

Минулої суботи в селі Зоря пройшли змагання «Краще спортивне село» Дніпровського району. В програмі змагань було 5 видів спорту: міні-футбол, волейбол, настільний теніс, гирьовий спорт, перетягування канату.
У гирьовому спорті нашому спортсмену трохи не вистачило сил, щоб потрапити
до трійки призерів, завойоване ІV місце. Порадували тенісисти: в запеклій боротьбі вони таки зуміли перемогти й отримати І місце! Волейболісти підтримали переможну ходу нашої команди: у всіх іграх перемогли й зайняли І місце. Футболісти
намагались не відставати, але у фінальній грі більше пощастило суперникам, тож
у підсумку – ІІ місце. На перетягуванні канату наші богатирі програли лише один
поєдинок, що проходив із командою с. Балівки – бронзовим призерам обласних
змагань. Отже, у нас у цьому виді ІІ місце.
У підсумку в загальному заліку команда Слобожанського знову підтвердила,
що є «Кращим спортивним селом» Дніпровського району, в якому створені умови
для розвитку фізкультури й спорту та розвиваються практично всі види спорту.
А спортсмени досягли досить високих результатів, щоб гідно представляти нашу
громаду на районних та обласних змаганнях.

«бюджет участі» – реальна можливість для кожного зробити вклад у розвиток громади

Нагадуємо, що до кінця подачі проектних заявок у рамках реалізації Бюджету участі Слобожанської ОТГ залишилося трохи більше двох тижнів.
Включно до 29 червня 2018 року жителі смт Слобожанського та села Степове можуть запропонувати власний проект розвитку громади, а
важливі для громади проекти, які отримають найбільшу підтримку жителів громади, будуть реалізовані у 2019 році за рахунок бюджету територіальної громади. Нагадуємо, що на реалізацію проектів жителів громади заплановано витратити 3 млн грн!
Слід відзначити позитивну динаміку. З початку червня значно пожвавилась активність жителів смт Слобожанського. Не відстають від них
і жителі села Степове. Лише за минулий тиждень подано кілька проектів, які знаходяться на модерації. Ще біля 10 проектів знаходяться в
процесі підготовки. Авторам цих проектів працівниками виконкому селищної ради надано змістовні консультації із підготовки проекту та
розміщення в системі «Громадський проект Слобожанської ОТГ».
Ще раз нагадаємо: з документами та презентаціями впровадження Бюджету участі в Слобожанській ОТГ, можна ознайомитися на офіційному сайті Слобожанської селищної ради http://slobozhanska.gromada.site/ в розділі «Бюджет/Бюджет участі/Допомога».
У розділі «Контакти» системи «Громадський проект» розміщені телефон та електронна адреса контактної особи з реалізації Бюджету участі.
За необхідності буде організовано та проведено другий треСлобожанська територіальна громада Дніпровського району Дніпропетровської області.
нінг-навчання для охочих написати та подати свій власний проект.
Адреса: вул. Василя Сухомлинського, 56 б, смт Слобожанське; тел. (056)719-91-52.
Тож, якщо ви маєте креативну та цікаву ідею, втілюйте її в проект.
Часопис «Громада нашого життя». Тираж 2000 прим.
Надруковано на розмножувальному комп’ютерному обладнанні виконкому Слобожанської селищної ради.
Не зволікайте, до кінця прийому проектів залишилося не так багато часу.
Замовник: Слобожанська селищна рада. Особа, відповідальна за випуск: Жорняк Т. В.
Хочеш змін – дій уже сьогодні!

перемогами славимо рідну грома ду

