Правительство Н.Азарова в рамках Социальных
инициатив Президента В.Януковича устраняет
предпосылки для возникновения социального
сиротства.
На очередном заседании комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате прозвучала тревожная информация: по итогам апреля
количество долгов по заработной плате на экономически активных предприятиях превысило впервые за много лет долги предприятий-банкротов.

«АЗМОЛ» снова возглавил
Александр Стахурский
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Новым руководителем завода «АЗМОЛ» на этой неделе назначен Александр
Стахурский. Официального представления нового председателя правления по
состоянию на утро четверга, 30 мая, еще не было, но на самом предприятии об этом уже все знают, да и Александр
Дмитриевич уже появился на заводе 29 мая.
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Уважаемые бердянцы!

1 июня

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей, а дети, как известно, – наше будущее! Это не просто красивые слова, а жизненная
реальность, поэтому от того, как мы будем
воспитывать наше подрастающее поколение, что мы вложим в него – зависит очень многое. Не зря ведь в народе говорят: что посеешь, то и пожнешь. Именно потому дети были и
всегда останутся одним из главных
приоритетов бердянской городской
власти!
Дорогие родители, бабушки и
дедушки, педагоги, врачи, тренеры,
работники культуры – все те,
кто посвятил себя работе с детьми,
их воспитанию, примите самые
искренние слова благодарности!
От всей души поздравляем вас,
ваших воспитанников с Международным днем защиты детей!
Желаем нашему подрастающему поколению здоровья, целеустремленности в жизни, хороших друзей, а взрослым – уверенности в будущем, благополучия, заботы и внимания со стороны детей и внуков! Счастья, радости всем и успехов!

Дорогі юні друзі!

Щороку 1 червня ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої країни –
Міжнародний день захисту дітей. Водночас це й свято тих, хто завжди поруч з
дітьми, хто піклується про них і допомагає твердо стати на ноги.
Діти – наш найдорожчий скарб,
наша радість і наше майбутнє. Саме
тому святий обов’язок родини, школи, органів влади та громадськості
подбати про всебічний розвиток інтересів та здібностей української юні,
забезпечити їй належний рівень виховання і дотримання прав дитинства.
Але не всім дітям поталанило мати
щасливе і безтурботне дитинство.
Шановні дорослі!
Зігріймо теплом свого серця, увагою
і ласкою тих юних співгромадян, життя
яких не схоже на добру казку, допоможімо їм відчути радість спілкування.
Бажаємо вам, дорогі юні друзі, вашим батькам, бабусям і дідусям міцного здоров’я, щастя, добра і сімейного затишку. Нехай
здійсняться всі ваші мрії і задуми!
Голова Бердянської
Голова Бердянської районної
районної ради
державної адміністрації
С.М.ФРОЛОВ.
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

День защиты детей

Городской голова
Алексей БАКАЙ.

Секретарь городского совета
Ирина КУПЦОВА.

Дорогие юные
и взрослые бердянцы!
Примите самые сердечные
пожелания с Международным днем защиты детей!
Очень символично, что у юного поколения есть свой отдельный праздник. Для детей – это яркий, красивый, разноцветный день, наполненный
самыми разнообразными подарками – конкурсами, творческими соревнованиями, праздничными концертами.
Для взрослых – это напоминание о том, что дети нуждаются не только
в праздниках, но и в каждодневной защите. И те, у кого счастливое детство, и те, кого судьба обделила здоровьем или лишила родительской ласки. Мы, взрослые,
обязаны согреть вниманием и теплом своего сердца всех детей.
Желаем всем юным бердянцам, их семьям, педагогам счастья, добра, радости и удач!
Пусть всегда все наши сердца будут открыты для добра.
Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Горком Социалистической партии Украины.

Уважаемые бердянцы!
Дорогие дети!
Искренне поздравляю вас
с праздником детства –
Международным днем
защиты детей!
Ежегодно отмечаемый 1 июня День
защиты детей – это напоминание каждому из взрослых людей о том, что
детство нуждается в защите. Всех,
кому Всевышний даровал счастье
отцовства и материнства, он наделил также ответственностью за их
будущее и будущее своей страны.
И теперь уже от нас зависит, как наши дети, внуки через годы
будут вспоминать свое детство.
Желаю всем детям Бердянска, их родителям и всем, кто
посвятил себя воспитанию подрастающего поколения, крепкого здоровья и благополучия!
Будьте счастливы. Будьте любимы. Не бойтесь трудностей
и преград! Боритесь за свою мечту и созидайте!
Председатель Бердянской городской организации
Партии регионов Ирина КУПЦОВА.

С Международным днём защиты детей,
дорогие бердянцы всех поколений!
1 июня мы отмечаем замечательный праздник счастливого
детства. Я желаю юным бердянцам по-настоящему беззаботного детства, когда каждый день приносит радость.
А взрослых призываю окружить детей
вниманием, создать для них комфортные условия в семье, обеспечить их гармоничное развитие, воспитать достойными гражданами нашей страны.
Лидия АНТОШКИНА,
ректор Бердянского университета менеджмента
и бизнеса,
депутат городского совета от Партии регионов.

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Нові зірочки на шкільному небосхилі Бердянщини
У яскравій і неповторній галактиці шкільної спільноти Бердянщини засяяли нові зірочки. Минулого
четверга у залі засідань районної ради вшановували майбутніх медалістів і переможців МАН
з навчальних закладів району.
Фото А.САВОНА.

Володимир КАЛЮЖНИЙ
Серед присутніх – учні, вчителі,
батьки, поважні гості. Один за одним на зоряну доріжку виходять
претенденти на золоті і срібну медалі. Їх одинадцять: Тетяна Павленко, Аліна Новік (срібна) з Андріївської, Марія Мамикіна, Максим
Проходько, Олександр Солошенко з Осипенківської, Дар`я Чепурна з Червонопільської, Крістіна
Федчиняк з Луначарської, Крістіна
Ждан, Олег Тунда, Гліб Тарака з
Долинської, Катерина Біткова з Новопетрівської загальноосвітніх
шкіл. Представляли своїх учнів
директори шкіл Людмила Кріпак,
Ігор Тарасенко, Леонід Новак,
Алла Сошко, Віталій Миколюк, Тетяна Ковбаса. Вони із захопленням
розповідали присутнім про своїх
зіркових вихованців. Всі вони – ак-

тивісти шкільного життя, переможці
районних, обласних і всеукраїнських предметних олімпіад, творчих
конкурсів та спортивних змагань,
різноманітних конкурсів.
З напутнім словом до завтрашніх
медалістів звернувся народний депутат України четвертого скликання Іван Бастрига. Він побажав їм
гідно пройти обраний шлях, одержати освіту і сповна віддати набуті
знання неньці Україні і подарував
відмінникам освіти фотоальбоми.
Від імені голови райдержадміністрації Володимира Чепурного та
голови районної ради Станіслава
Фролова кращих учнів Бердянщини привітала керівник виконавчого
апарату районної ради Ольга Кочубей і вручила їм адресні листівки
та книгу “Моя Бердянщина”.
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Дети – будущее Украины

Конкурс

Правительство Н.Азарова в рамках Социальных инициатив Президента В.Януковича устраняет
предпосылки для возникновения социального сиротства.
Правительство Николая Азарова в рамках Социальных
инициатив Президента Виктора Януковича последовательно устраняет предпосылки
для возникновения социального сиротства, предпринимает
конкретные меры поддержки
семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
“В Украине с первых лет независимости начала формироваться государственная семейная политика, за двадцать
один год независимости удалось сделать существенные
шаги”, – подчеркнул Премьерминистр Украины Н.Азаров.
· За последние несколько лет
за счет развития семейных
форм воспитания количество
детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки, устроенных в заведения для таких детей значительно сократилось.
За период с 2010 года появи-

лось 1644 новых приемных
семьи и создано 286 новых
детских домов семейного
типа. Всего в приемных семьях и детских домах семейного
типа воспитывается 12 тыс. 137
детей. Расходы на финансовое
обеспечение приемных семей
и детских домов семейного
типа увеличивались в среднем
на 30% ежегодно. В 2,4 раза
увеличен размер пособия при
усыновлении ребенка и в 1,6
раза – помощь на детей, над
которыми установлена опека
или попечительство.
· Президентом Украины
В.Януковичем издано Указ “О
национальной стратегии социального сиротства до 2020
года”. Ее основной целью является обеспечение надлежащей социальной защиты детей
и семей в сложных жизненных
обстоятельствах, утверждение
в обществе семейных ценностей. Реализация Стратегии

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

«АЗМОЛ» снова возглавил
Александр Стахурский
Новым руководителем завода «АЗМОЛ» на этой
неделе назначен Александр Стахурский. Официального представления нового председателя
правления по состоянию на утро четверга, 30
мая, еще не было, но на самом предприятии об
этом уже все знают, да и Александр Дмитриевич
уже появился на заводе 29 мая.
Собственно, представлять
Александра Стахурского, думается, никому особенно не
надо. Сам выходец с этого
предприятия, Александр
Дмитриевич много лет возглавлял «АЗМОЛ». За это и
был удостоен звания «Почетный гражданин Бердянска».
Очень хочется верить в то,
что опыт и знания нового старого руководителя помогут
вывести предприятие из кри-

зиса. Хотя понятно, что каким
бы грамотным руководитель
ни был, он не фокусник - преодолеть последствия нескольких лет развала будет
очень не просто.
Мы искренне желаем Александру Дмитриевичу успеха,
потому что в нормализации
работы «АЗМОЛа» заинтересован отнюдь не только коллектив предприятия, а и весь
город.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ

Апрельский рекорд
На очередном заседании комиссии по вопросам
погашения задолженности по заработной плате (рук.
Наталья Гончарова) прозвучала тревожная информация: по итогам апреля количество долгов по заработной плате на экономически активных предприятиях
превысило, впервые за много лет долги предприятийбанкротов.
Александр СТАРИКОВ
В цифрах это выглядит так:
общая сумма долгов – 11,9
млн. грн., рост за апрель – 900
тыс. грн. Из них доля банкротов, в частности завода стекловолокно, ОАО “Азовкабель”, аэропорта, винзавода
– 4 млн. 530 тыс. грн.
По экономически активным – более 7 млн., причем
5 млн. 842 тыс. грн. – это доля
ПАО “Азмол”. Есть долги на
Бердянском машиностроительном заводе (325 тыс.), на
ПАО “Бердянсксельмаш”
(1 млн. 68 тыс.), СК “Перво-

маец” (95 тыс.), СП “Бердянскстрой” (173 тыс.), КП
ДЭП (77 тыс.), КП “Бердянскдорстрой” (73 тыс.), КП
“Кино” (70 тыс.).
По каждому из указанных
предприятий составлены графики погашения, на некоторых руководителей материалы переданы в прокуратуру
для привлечения к уголовной
ответственности по ст.175 УК
Украины.
С руководителями девяти
предприятий, на которых в
феврале-марте уровень заработной платы ниже размера
минимальной, проведена
разъяснительная работа.

ПЕЧАТЬ фотографий со всех

ЦИФРОВЫХ

носителей

(цифровые камеры, мобильные телефоны,
карты памяти и т.д.)

“Новые технологии”, пр. Труда, 30, тел. 3-65-03.

даст возможность обеспечить
раннее выявление семей, у
которых есть риск оказаться
в сложных жизненных обстоятельствах, и своевременное
предоставление им качественных социальных услуг. К 2015
году – на первом этапе реализации Стратегии – количество
детей-сирот должно уменьшиться по меньшей мере на 10
тысяч; также значительно сократится количество детей,
воспитывающихся в интернатных учреждениях, повысится
эффективность работы органов власти, социальных
служб.
· Правительством утверждена Государственная целевая
социальная программа поддержки семьи до 2016 года,
которая призвана обеспечить
эффективный механизм взаимодействия и социального
партнерства семьи и государства, когда государство ока-

зывает всестороннюю поддержку семье, а семья несет ответственность за воспитание детей и собственное развитие.
Программа имеет три направления: материальная поддержка семей (на эти цели в бюджете 2013 года предусмотрено 40 млрд. грн.); предупреждение семейного неблагополучия и усиление ответственности родителей за воспитание
детей (создан институт социальных работников в количестве 12 тыс. специалистов,
планируется создать сеть центров, где семьи будут готовить
к жизни в браке и ответственному отцовству); проведение
информационных и разъяснительных мероприятий для повышения престижа семьи.
· В течение последних трех
лет в Украине растет рождаемость, уменьшается количество детей-сирот, одновременно растет количество детей-

сирот, устроенных в семьи.
Так, в 2012 году в Украине родилось 520,7 тыс. детей, что
почти на 20 тыс. больше, чем в
предыдущем году, при этом
количество детей-сирот сократилось со 103,5 тыс. в 2008
году до 94 тыс. в 2012 году.
Более 80% детей-сирот, детей,
лишенных родительской опеки
(78 тысяч), воспитываются в
семьях граждан Украины. В
2012 году сиротами стали 15
тыс. детей, тогда как в семейные формы воспитания было
устроено 17 тыс. детей. Около
2 тыс. детей благодаря качественной работе служб по делам детей и социальных работников были возвращены в
родные семьи.
Команда ПАРТИИ РЕГИОНОВ поставила перед собой
задачу создать условия для
того, чтобы каждый ребенок
мог получить семейное воспитание и домашний уют.

Невидимий ворог,
або Насильство в сім’ях
Насильство в сім’ях - це ганебне явище сучасного суспільства. Його не видно,
але воно є. На пострадянському просторі в свідомості громадян міцно закріпилася думка про те, що насильство - це коли чоловік б’є дружину. Причому
аналогічна дія з боку батьків по відношенню до своєї дитини носить «горду»
назву «виховання».
Н.КРИВОРУЧКО,
начальник відділу
соціального обслуговування
та надання соціальних
послуг управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Більшість людей і не підозрює, що насильство має безліч
облич. Воно не тільки носить
фізичний характер, але й може
бути моральним, психологічним, економічним та сексуальним. Найжахливішим є те, що
майже кожна дитина в своєму
житті стикається з випадками
та проявами якогось з цих видів
насильства. Впізнайте себе,
шановні батьки, в наступних
фразах, сказаних на адресу
своєї дитини: «Ти неорганізований (а), на тебе не можна покластися, тобі нічого не можна
доручити, ти ні на що не спроможний (а)»; «Я тебе вб’ю, якщо
отримаєш погану оцінку»,
«Тебе буде покарано, якщо ти
з цим не впораєшся» - типові
приклади психологічного та
морального насильства.
Зазначу, що такі форми покарання в дошкільних закладах
або дитячих таборах як «поставить в угол» - це теж приклад
саме психологічного та морального насильства. В деяких випадках можна вважати це і прикладом фізичного насильства,
оскільки не можна назвати стояння на колінах в куту курортом.
Не можна замовчувати принизливу практику для дорослої
людини використання фізичних
заходів виховання. «Дати ременяки», бити по руках, биття по
сідницях, підзатильники - типове жорстоке ставлення до дитини в «нормальній» українській
родині.
Випадки ж сексуального насильства просто замовчуються, причому як і у випадках насильства над дівчатами, так і у
випадках насильства над хлопчиками. Маленька жертва

збентежена, принижена, стурбована і розгублена... Адже її
скривдила найближча людина!
її просто нікуди піти, нікому сказати, страх, що їй ніхто не повірить, що буде ще гірше, сковує, пригнічує та іноді штовхає
навіть до самогубства.
А над дитиною в підлітковому
віці батьки обирають практику
економічного насильства. Типова ситуація і фраза: «Я не дам
тобі грошей, бо ти погано себе
поводив(ла)», «Ти не підеш на
день народження, бо я не маю
на це грошей», «Будеш розумничати, коли почнеш гроші заробляти, а поки – сиди та мовчи» та ін. Така поведінка штовхає дитину-підлітка на крадіжки, на злочинний та хибний
шлях свого майбуття.
Ми всі бачили таку картину
на вулиці або у супермаркеті:
мати або батько, міцно тримаючи маленьку дитину за руку,
нахилившись над нею говорять
(часто не говорять, а кричать):
«Це ти винен (або винна), що
ми спізнилися!»; «Ти - неслухняний (а), я тебе зараз тут кину
і залишишся один (одна)»; «Ти
що? Хочеш зараз отримати від
мене?» та інше. В таких ситуаціях ми мовчазні свідки насильства в сім’ї, ми допомагаємо
зламувати маленьку психіку,
майбутнє маленької людини.
Адже наслідки насильства завжди дають про себе знати в
майбутньому.
Питання попередження насильства в сім’ї знаходиться на
особливому контролі держави.
Президент України В.Ф. Янукович вважає це одним з пріоритетних завдань влади.
Багато суб’єктів соціальної
роботи здійснюють спільну роботу щодо попередження насильства в сім’ях. В Бердянському районі це управління соціального захисту населення
райдержадміністрації (начальник Дехтяр C.B.), служба у справах дітей (начальник Георгінова Н.І.), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді (директор Пейчева С.Г.)
та інші.
В районній державній адміністрації розпорядженням голови від 17.04.2013 року № 137
створена та діє міжвідомча районна координаційна рада з питань запобігання насильства в
сім’ї, тендерної рівності, прав
дітей та протидії торгівлі людьми.
Щоквартально відділ соціального обслуговування та надання соціальних послуг управління соціального захисту населення проводить телефонну
гарячу лінію з метою отримання інформації та запобігання
вчинення або підготовки до
вчинення будь-якого виду насильства в сім’ї.
Також за ініціативою голови
Бердянської райдержадміністрації Чепурного Володимира
Павловича і за підтримки декана факультету економіки та
управління Саєнка Владислава
Григоровича 20 травня 2013
року в Бердянському державному педагогічному університеті був проведений семінарбесіда на тему «Негативні явища в сім’ях Бердянського району або насильство в сім’ях».
Напередодні Дня захисту
дітей хочеться зайвий раз наголосити, що діти - це наше майбутнє, діти – це наша радість,
діти – це наша гордість. Наше
основне завдання - робити життя дітей прекрасним, безтурботним, безхмарним. Ми не повинні позбавляти дитину найпрекраснішого періоду в її житті
- дитинства. Побороти насильство в сім’ї можна, але ми не
зможемо цього зробити, поки
не змінимося самі, доки не
змінимо свого ставлення до
цього явища. Давайте спільно
скажемо насильству «НІ»! А
особливо – насильству над
дітьми.
Зі святом, шановні батьки!
Пам’ятайте: перш ніж вимагати
від дитини змінитися на краще,
спробуйте змінитися на краще
самі!

Бердянська районна
державна адміністрація
оголошує конкурс на
заміщення вакантних
посад:
- головного спеціаліста
відділу житлово-комунального господарства управління економічного розвитку та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації.
До участі в конкурсі запрошуються особи, які мають
повну вищу освіту будівельного або економічного профілю за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, працюють на комп’ютері, володіють державною
мовою, мають стаж роботи за
фахом у державній службі на
посаді провідного спеціаліста
не менше 1 року або стаж
роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3
років;
- головного спеціаліста бухгалтера Бердянського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
До участі в конкурсі запрошуються особи, які мають
повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, працюють на комп’ютері, володіють державною
мовою, мають стаж роботи за
фахом у державній службі на
посаді провідного спеціаліста
не менше 3 років або стаж
роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років;
- головного спеціаліста
відділу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації.
До участі в конкурсі запрошуються особи, які мають
повну вищу юридичну освіту
або освіту відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста,
досконало працюють на комп’ютері; мають досвід роботи
з діловим документообігом,
володіють державною мовою,
мають стаж роботи за фахом
на державній службі не менше 3 років або стаж роботи
за фахом в інших сферах не
менше 5 років;
- головного спеціаліста
організаційного відділу
апарату райдержадміністрації.
До участі в конкурсі запрошуються особи, які мають
повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, досконало працюють
на комп’ютері, володіють державною мовою, мають стаж
роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше
1 року або стаж роботи за
фахом в інших сферах не
менше 3 років.
Заяву, особову картку обліку кадрів, копію диплома про
освіту, автобіографію, декларацію про доходи за попередній рік надавати особисто
протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Бердянськ, пр. Перемоги, 3, відділ кадрової
роботи райдержадміністрації (каб.208). Тел. для
довідок 3-65-62.
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Нові зірочки на шкільному небосхилі Бердянщини
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Після претендентів на медалі
на імпровізовану сцену вийшли майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, юні науковці,
переможці МАН Наталя Солонська, Анастасія Усова,
Сергій Псьол, Валентина Стрибань, Ангеліна Какуша, Євгенія Панкова, Аліна Голованова,
Іван Мазур, Анастасія Іванюта,
Дар’я Георгінова. З високими
досягненнями у навчанні їх

привітав і побажав нових звершень у науці заступник голови
райдержадміністрації Микола
Закоморний. А Іван Бастрига
вручив їм фотоальбоми.
Не залишилися без нагород і
вчителі. Найкращі слова вдячності були висловлені педагогічним працівникам Анжелі
Страшко, Марині Соловйовій,
Олександру Псьол, Ігорю Малієнку. Подарунки від профспілки працівників освіти їм вручив її голова Сергій Шевченко.
Навчання в школі – це важ-

ливий етап у житті кожної людини. А у майбутньому випускників шкіл чекає визначення із
професією. У Бердянському
районі вже вкотре проводиться конкурс професійного спрямування “Перетвори мрію на
мету, а мету – на реальність”.
Цього року перемогу у конкурсі святкують школярі з Андрівки. Нагороду – музичний
центр від обласного і районного центрів зайнятості - директор районного центру зайнятості Марія Чепурна вручила

капітану команди Євгену Шайтанову.
Від нагороджених зі словомвідповіддю виступила Наталя
Солонська. Вона подякувала
вчителям,
батькам
за
мудрість, витримку, доброзичливість, життєву науку і запевнила, що сьогоднішні випускники докладуть всіх зусиль,
знань і вміння, аби виправдати
їх надії і сподівання.
А завершилося свято
знімком на згадку. Зоряного
шляху вам, випускники!

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ

Прийомна сім’я — крок до сімейного щастя
«Укрпочта» приглашает
воспользоваться
безадресной
доставкой рекламы:
- 100% покрытие по всей
территории;
- доступные тарифы,
гибкая система скидок;
- размещение в доступных и видных для клиента местах по всей Запорожской области.
Всем, кому необходимо
качественно и быстро проинформировать клиентов об
услугах, которые вы предоставляете, обращайтесь по
телефону 4-32-12.

ПРОКУРОРСЬКІ
ПЕРЕВІРКИ

Незаконно
видобували
артезіанську
воду
в с. Луначарське
Бердянська міжрайонна
прокуратура з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері внесла в
Єдиний реєстр досудових
розслідувань відомості про
кримінальні правопорушення
за ч.1 ст.367 (службова недбалість) та ч.2 ст.240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) стосовно посадових осіб КП
«Бердянськводоканал».
Проведена прокуратурою
перевірка встановила, що з
квітня 2011 року комунальне
підприємство без належних
дозволів видобуває підземні
води з сімнадцяти артезіанських свердловин, розташованих в селі Луначарське. А
таке безвідповідальне ставлення посадовців до своїх
обов’язків призводить в свою
чергу до безконтрольного
виснаження підземних водних
запасів України, повідомляє
прес-служба прокуратури Запорізької області.
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За останні роки в нашій державі вдвічі збільшилася кількість дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість цих дітей
влаштовані в інтернатні заклади. Однак діти повинні зростати в сім’ях рідних
батьків, але коли це неможливо, альтернативою може слугувати прийомна сім’я.
Ì.ÌÅËÜÍÈÊ,
ïðîêóðîð Áåðäÿíñüêî¿
ì³æðàéîííî¿ ïðîêóðàòóðè
Прийомна сім’я— це сім’я або
особа, що не перебуває в шлюбі,
яка добровільно взяла із закладів
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від
1 до 4 дітей на виховання та
спільне проживання. Бердянською міжрайонною прокуратурою
проведено перевірку додержання вимог законодавства щодо
захисту прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, на належні умови
утримання та виховання у сім’ях
громадян України в місті Бердянську та Бердянському районі.
Перевіркою встановлено, що
станом на 15.05.2013 року в місті
Бердянську та Бердянському
районі створено та функціонує 14
прийомних сімей, в них виховується 27 дітей.
Проведеною перевіркою не
виявлено порушення законодавства службами у справах дітей,
центрами соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді при створенні
прийомних сімей.
Приємно зазначити те, що
прийомні сім’ї створюють не
тільки ті батьки, яких доля позбавила відчути радість батьківства, але й особи, які вже мають власних дітей. Так, мешканка міста Бердянська, маючи двох власних дітей, взяла на
виховання 10-річного хлопчика, а подружжя з Бердянського району, маючи також двох
власних дітей, взяло четверо
дітей на виховання.
Жодного разу діти не скаржилися на їх життя в прийомних
сім’ях, взаємовідносини між
батьками та дітьми доброзичливі,
між прийомними дітьми та рідними дітьми прийомних батьків
взаємовідносини також дружні.
Всі діти в родинах забезпечені
одягом, взуттям, шкільним приладдям, усім необхідним для
всебічного розвитку, отримують
повноцінне харчування. Всі
прийомні діти навчаються в учбових закладах, де отримують
безкоштовне харчування, забезпечені єдиними квитками, влітку

оздоровлюються в дитячих таборах.
Міським та районним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді закріплено за кожною
прийомною сім’єю соціального
працівника, який здійснює соціальний супровід прийомних
дітей у прийомних сім’ях громадян, надає комплекс послуг (правових, психологічних, соціальномедичних), спрямованих на створення належних умов функціонування сім’ї. Крім того, за рахунок державного бюджету надається фінансова допомога дитині та прийомним батькам.
Звертаюся до всіх, хто не байдужий до долі дітей, хто не зміг
реалізувати власний потенціал
батьків, перегляньте свої життєві
позиції та подаруйте сімейне тепло дітям, позбавленим батьківського піклування.
Детальну інформацію про створення прийомної сім’ї ви зможете дізнатися в службах у справах дітей за тел. 3-65-17 (мешканцям м. Бердянська) та
7-10-08 (мешканцям Бердянського району).

Íà 87-ìó ðîö³ ï³øîâ ç æèòòÿ ó÷àñíèê Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, âåòåðàí ïðàö³, çàñòóïíèê ãîëîâè
ðàéîííîãî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó 1965 - 1970 ðîê³â, äðóãèé ñåêðåòàð ÐÊ ÊÏÓ 1970 - 1973 ðîê³â, ãîëîâà
êîëãîñïó «Ðîñ³ÿ» 1973 - 1977 ðîê³â, çàâ³äóþ÷èé â³ää³ëîì ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó ðàéîííî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â 1977-1987 ðîê³â, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
âåòåðàí³â 1988 - 1994 ðîê³â, äåïóòàò ðàäè áàãàòüîõ ñêëèêàíü

БЄДНИЙ Іван Трохимович.
²âàíà Òðîõèìîâè÷à ùèðî ïîâàæàëè çà ÷åñí³ñòü ³ ïðèíöèïîâ³ñòü, ïðîôåñ³éí³ñòü ³ ëþäñüêó ìóäð³ñòü,
â³í çàñëóæåíî êîðèñòóâàâñÿ ïîâàãîþ ñåðåä êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà æèòåë³â Áåðäÿíñüêîãî ðàéîíó.
Çà äîáëåñíó òà ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ ï³ä ÷àñ òà ï³ñëÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Áºäíèé ².Ò. â³äçíà÷åíèé áàãàòüìà íàãîðîäàìè Â³ò÷èçíè. Çà çíà÷íèé âêëàä ó ñîö³àëüíî - åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê Áåðäÿíñüêîãî ðàéîíó ²âàí Òðîõèìîâè÷ íàãîðîäæåíèé îðäåíîì «Çà çàñëóãè ïåðåä Çàïîð³çüêèì êðàºì»
²²² ñòóïåíÿ, íàãðóäíèì çíàêîì «Çà ðîçâèòîê Áåðäÿíñüêîãî ðàéîíó».
Áåðäÿíñüêà ðàéîííà ðàäà, ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ðàéîííà ðàäà âåòåðàí³â ãëèáîêî
ñóìóþòü ç ïðèâîäó ñìåðò³ Áºäíîãî ²âàíà Òðîõèìîâè÷à ³ âèñëîâëþþòü ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì.

1 èþíÿ 9 ëåò ñâåòëîé ïàìÿòè è ãîðüêîé óòðàòû äîðîãîé
è ëþáèìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè è ïðîñòî ïðåêðàñíîé æåíùèíû

ПЕЛИВАНОВОЙ
Ольги Максимовны
27.07.1952 ã. – 01.06.2004 ã.
Íå óìèðàåò ìàìà íèêîãäà! Îíà, êàê Àíãåë â æèçíè, è íàâå÷íî!
Îíà ñ òîáîé, êîãäà òåáå íà ïëå÷è âäðóã ñâàëèòñÿ òÿæåëàÿ áåäà!
Íå óìèðàåò ìàìèíà ëþáîâü! Â æàðó ñïàñåò è â ñòóæó îòîãðååò –
Íèêòî çàáðàòü âñå ýòî íå ïîñìååò, âåäü ìû åå ðîäíàÿ ïëîòü è êðîâü.
Íå óìèðàåò, áóäóò äîëãî æèòü åå óëûáêà, íåæíûé ãîëîñ,
È áàðõàòíûé, ÷óòü ñåäîâàòûé âîëîñ, ÷òî ñ çàïàõîì ïüÿíÿùèì ñïåëîé ðæè…
Çàææåòñÿ â íåáå ÿðêàÿ çâåçäà è áîëü ïðîéäåò, à ñ íåé ïå÷àëü, òðåâîãà,
Ïðèáàâèò ñèë ñâÿòàÿ âåðà â Áîãà… Íå óìèðàåò ìàìà íèêîãäà!!!
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.
Ëþáÿùèå è ãëóáîêîñêîðáÿùèå äî÷åðè Ëþäà è Âèòà, ñûí Ìàêñèì,
çÿòüÿ, íåâåñòêà, âíóêè.

Прийом громадян
у центрах громадських ініціатив
у червні 2013 року
Спеціалістами управління праці та соціального захисту
населення буде здійснюватися прийом громадян у центрах
громадських ініціатив з питань призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
надання субсидій, пільг інвалідам, ветеранам війни, дітям
війни, чорнобильцям та з інших питань згідно з графіком:
№ Центри громадсь- Адреса центру,
Дні та час
з/п ких ініціатив –
телефон
прийому
район міста
(щомісячно)
1 Нагірна частина
вул.50 років СРСР, 7, 7.06.2013
2-34-21
8.00-10.00
2 Слобідка
вул.Чубаря,104/24,
10.06.2013
4-45-88
8.00-10.00
3 Військове містечко В/містечко, 8, кв.12, 11.06.2013
5-12-44
8.00-10.00
4 Скловолокно
бул. Гайдара,12,
12.06.2013
2-11-85
8.00 -10.00
5 «АЗМОЛ»
вул.Шаумяна, 6,
13.06.2013
3-00-31
8.00-10.00
вул. Верещагіна,10, 18.06.2013
6 АКЗ
7-87-79
8.00 -10.00
7 8 Березня
вул. Калініна, 62/1,
21.06.2013
5-12-94
8.00-10.00
Також прийом громадян проводиться в управлінні праці та
соціального захисту населення щоденно (крім суботи та
неділі), з 8.00 до 17.00, у п’ятницю — з 8.00 до 15.45 без
перерви.
Отримати консультацію та попередньо записатися на
прийом ви маєте можливість за телефоном гарячої лінії
4-70-37.

СКОРБИМ
Àäìèíèñòðàöèÿ
è cîâåò âåòåðàíîâ
ÎÀÎ «Àâòîïðåäïðèÿòèå 12357»
âûðàæàþò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ñëó÷àþ ñìåðòè

НОВИКОВОЙ
Веры
Михайловны
26.05.2013 ã.,
áûâøåãî ðàáîòíèêà íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, âåòåðàíà òðóäà, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò Âåðà Ìèõàéëîâíà áûëà
ïðåäñåäàòåëåì æåíñêîãî ñîâåòà àâòîïðåäïðèÿòèÿ, âîçãëàâëÿëà ãðóïïó òàêñèðîâàíèÿ ñëóæáû ýêñïëóàòàöèè.
Â æèçíè áûëà ìóäðûì, äîáðûì, îòçûâ÷èâûì
è òðóäîëþáèâûì ÷åëîâåêîì.
Ðàíî îñòàâøèñü âäîâîé, âñå ñèëû îòäàëà äåòÿì – äî÷åðè è ñûíó, ïîìîãàëà ðàñòèòü èì ñâîèõ ñûíîâåé (âíóêîâ – ïðàâíóêîâ).
Áóäó÷è óæå íà ïåíñèè íå ïîðûâàëà ñâÿçè ñ
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèåé àâòîïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðèíèìàëà ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â åå ðàáîòå.
Ñïè ñïîêîéíî, óâàæàåìàÿ Âåðà Ìèõàéëîâíà.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î òåáå íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â
íàøèõ ñåðäöàõ. Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì.
Öàðñòâî òåáå íåáåñíîå. Òû åãî çàñëóæèëà.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «ÀÒÏ 12357».

