
Офіційно виборча кампанія
стартувала в Україні 31 груд-

ня. З того моменту до Центральної виборчої комісії України розпочали
подавати документи кандидати, які претендують посісти пост глави дер-
жави. На ранок вівторка вже зареєстровано 22 кандидати. Висунення кан-
дидатів та подача документів для реєстрації триватиме до 3 лютого включно.
П’ять днів йде сама реєстрація і 8 лютого буде останнім днем для цього.

Нагадаємо: більше двох мільярдів гривень виділено на прове-
дення президентських виборів. Після цього Центрвиборчком за-
твердить виборчі бюлетені 8 березня, тож відмовитися від балоту-
вання можна до 7 березня. Передвиборчу агітацію кандидати у пре-
зиденти можуть розпочати від наступного дня після реєстрації і до

— Яніно Георгіївно, роз-
кажіть, будь ласка, які
структурні підрозділи
підпорядковані Василівсь-
кому відділу поліції?

— Василівське, Дніпро-
рудненське  і Михайлівсь-
ке. На сьогодні у нас наявні
вакантні посади слідчих,
інспектора-кримінал іста,
поліцейських з обігу та збе-
реження речових доказів та
озброєння, поліцейських
сектора реагування пат-
рульної поліції. Тому Голов-
не управління Нацполіції в
області постійно проводить
конкурсні набори. Нині —
на посади чотирьох посад
слідчих, п'яти поліцейських
сектора реагування пат-
рульної поліції, двох посад
поліцейських відділення
конвойної служби ізолято-
ра тимчасового тримання та
чотирнадцяти посад ба-
тальйону поліції особливо-
го призначення.

Безпосередньо у нас з 22
січня триває конкурс на по-
саду поліцейського сектора
реагування патрульної
поліції. Крім цього, прово-
диться набір на навчання до
закладів вищої освіти, які
здійснюють підготовку по-
ліцейських.

— Чи збільшилася кіль-
кість охочих стати по-
ліцейським?

— Я скажу так: бажаючих
немало, але не всі прохо-
дять конкурсний відбір, умо-
ви якого вимагають від май-
бутніх поліцейських хоро-
шої як юридичної, так і
фізичної підготовки. Ось і до
11 лютого охочі працювати
в пол іці ї можуть подати
електронні анкети на сайті
https://nabir.np.gov.ua. А
сам прийом до-
кумент і в  для
участі  у кон-
к у р с і
здійснювати-
меться до 15
лютого за ад-
ресою: м. За-
поріжжя, вул.
Матросова, 29,
каб. 704.

— Розкажіть про умови
конкурсу на посаду
поліцейського.

— Поліцейським може ста-
ти громадянин України
віком від 20 до 40 років,
який володіє українською
мовою, проживає на тери-
торії України, має повну за-
гальну середню освіту та
незаплямоване минуле.

Набір у поліцію складаєть-
ся з таких етапів. Перший —
заповнення заяви на сайті
https://nabir.np.gov.ua та по-
дача анкети. Кандидат за-
повнює анкету і обирає
день, у який йому зручно
принести набір документів
для подальшої реєстрації.
Другий етап — тестування.
Це два блоки питань. Перші
60 запитань — це загальні
навики, тобто логіка, мис-
лення. Другі 60 включають
в себе знання Закону Украї-
ни "Про Національну по-
ліцію", Конституцію України,
Закон України "Про запобі-
гання корупції". Мінімально
треба набрати по 25 балів із
одного й іншого тесту.

Звісно, під час складання
тестів відчувається емоцій-
на напруга, хвилювання.
Але якщо заздалегідь пере-
читати закони, то тести
скласти досить легко. Тому

Сьогодні КАНДИДАТ,
завтра —  НАПАРНИК

порада майбутнім кандида-
там: підготуйтеся і  тоді
відповісте на тести без будь-
яких проблем.

Третій етап — "військово-
лікарська комісія". Це так
званий медогляд, згідно з
яким майбутнього кандида-
та визнають придатним або
непридатним до служби. Є
типовий порядок, де зазна-
чено, за яких хвороб особа
не придатна до служби, ос-
кільки в нас напружений
графік роботи, до того ж
нічні зміни. Коли лікар ста-
вить у довідці, що особа
придатна, то слід скласти
фізичну підготовку. Згідно
з визначеними норматива-
ми, майбутні поліцейські
мають здати декілька конт-
рольних вправ — біг та ком-
плексно-силова вправа (у
хлопців — прес та віджиман-
ня, у дівчат — віджимання).
Для кожної вікової категорії
кандидатів є свій норматив,
у який потрібно вкластися.

Після вдалого складання
цього етапу —  співбесіда.
Члени атестаційної комісії
спілкуються з людиною
індивідуально і дивляться на
кандидата вже як на майбут-
нього напарника.

Після вдалого проходжен-
ня співбесіди усі кандидати
направляються на курси.
Проживають у гуртожитку.
Навчання насичені, аби мак-
симально підготувати по-
ліцейських до роботи.

— Як з фінансовим за-
безпеченням?

— Із січня у поліцейських
заробітна плата підви-
щується на 30%. Мінімаль-
на зарплата — 9 000 грн і
зростатиме відповідно до
посади і звання.

Сума компенсації залежа-
тиме від стажу роботи і скла-
ду родини. Наприклад, за
вислугу від 5 до 10 років що-
місячний платіж зменшить-
ся на 10%. У разі наявності
дітей, платіж зменшується
ще на 5% за кожну дитину.

Право на отримання жит-
ла за цією програмою ма-
тиме кожен поліцейський і
рятувальник з дворічним
стажем роботи незалежно
від посади, звання та інших
заслуг.  Преференці ї  —
учасникам бойових дій. Для
участі у даній програмі по-
трібно перебувати на квар-
тирному обл іку.  Термін
лізингу складає не більше,
ніж 20 років з можливістю
дострокового погашення.

Поряд з цим нас забезпе-
чують сучасним обладнан-
ням та формою. Жоден по-
ліцейський при вступі на
службу сам собі форму не
купує і автомобілі не об-
лаштовує. Також є безкош-
товне оздоровлення та ме-
дичне обслуговування у за-
кладах МВС. Хлопці , які
пройшли АТО, мають додат-
кову відпустку. Є щорічна
виплата на оздоровлення. І
без відриву від служби наші
співробітники можуть навча-
тися у закладах вищої осві-
ти внутрішніх справ.

опівночі 29 березня, за два дні до виборів. Пер-
ший тур виборів — 31 березня.

Як повідомили у Нацполіції, для забезпе-
чення охорони виборчих дільниць залучать не
менш як 60 тисяч поліцейських. Це з огляду
на 30 000 окружних і дільничних виборчих
комісій — у розрахунку по два співробітники
на дільницю. За даними Нацполіції, станом
на 28 січня зареєстровано 266 заяв про пору-
шення виборчого законодавства.

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
Володимира Бандурова та церковні приходи 79-
го округу поєднують давні дружні стосунки. Під
час роботи в окрузі він бере участь у церковних
службах, зустрічається з мирянами. Як глибокові-
руюча людина, Володимир Бандуров постійно оп-
ікується долею церков і вносить великий вклад у
відновлення багатьох храмів на території свого ок-
ругу. Так, завдяки його допомозі у храмі Святих
апостолів Петра і Павла у Василівці з’явилися но-
вий притвор та дзвіниця. А минулої неділі, 27 січня,
парафіяни цього храму вперше побачили ще один
неоціненний подарунок від депутата — ікону Божої
Матері, яка носить назву Скоропослушниця і була
написана на Святій горі Афон.      ВЛ. ІНФОРМ.

ПО ПРАЦІ — Й ЧЕСТЬ

І СВІТЛО — Є! Василівська міська рада продовжує

реалізацію місцевої Програми реконструкції мереж вуличного освіт-
лення. В рамках Програми завершено реконструкцію повітряної
лінії вуличного освітлення по вулиці Привокзальна довжиною 593
м із встановленням 19 ліхтарів та освітлення на ділянці вулиці
Софіївська від вулиці Соборна до вулиці Маяковського, з підклю-
ченням вулиці Горького на ділянці від вулиці Миру до вулиці Ка-
ховська загальною протяжністю 686 м та встановленням 15 ліхтарів.
Загальна вартість проектів — 360 тис. грн.

Реалізація цих будівельних проектів стала можливою за постійної
підтримки народного депутата України Володимира Бандурова. Саме за
його сприяння на вказані проекти виділено кошти з Державного бюд-
жету України в рамках Програми соціально-економічного розвитку.

Міська рада має плани на подальшу роботу з освітлення вулиць, бо це
дозволяє підвищити рівень комфорту та безпеки населення міста.

ВЛ. ІНФОРМ.

Тож якщо хтось бажає стати поліцейським — будь ласка!
Додаткова інформація за тел.: 050-341-41-02

або 050-341-41-07, а також у відділі поліції.
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РЕАЛІЇ НАШОГО ЖИТТЯ.ПРО ВИБОРИ:

Триває набір поліцейських до
Національної поліції України.
Охочі хлопці та дівчата, які праг-
нуть змін у країні, не бояться
бути рушієм цих змін,  стали
копами і чекають поповнення.

Районка завітала до Василівсь-
кого відділу поліції та поспілкува-
лася з начальником сектора кад-
рового забезпечення капітаном
поліції Яніною ВОЛИК стосовно тон-
кощів відбору кандидатів на служ-
бу у поліцію та проходження усіх
етапів вступу до лав поліцейських.

На минулому
тижні сільський го-
лова Малобіло-

зерської сільради Сергій Вовк повернувся з урочистостей,
які відбулися у Києві. На цих урочистостях аналізували ро-
боту органів місцевого самоврядування і відзначали кращих.
А ще — презентували книгу  під назвою "Місцеве самовря-
дування. Народні обранці" з підбіркою матеріалів про
найбільш активні і самодостатні місцеві громади. Приємно те, що з-поміж
названих громад почесне місце у книзі відведене й нашій Малобілозерській
сільраді, яку з 2015 року очолює Сергій Вовк. Сам же голова Малобіло-
зерської громади нагороджений орденом "За вірність народу України".

Щиро вітаємо Вас, Сергію Вікторовичу, і всю сільську громаду з
відзнакою! Бажаємо наполегливості, мужності і нових здобутків у не-
легкій і відповідальній праці. Міцного здоров'я, щастя, родинного бла-
гополуччя та здійснення всіх життєвих планів і сподівань.

З ВІДЗНАКОЮ!

25 січня для трудового ко-
лективу Запорізького залі-
зорудного комбінату було
святковим — підприємство
відзначало день народжен-
ня. 49 років тому ЗЗРК всту-
пив у ряди діючих
підприємств країни.

Урочиста зала приймала
того дня всіх, хто сумлінною
працею творить історію ком-
бінату, рідного міста і всьо-
го Запорізького краю. З теп-
лими словами вітань до ко-
лег звернулися Голова Прав-
ління - Генеральний дирек-
тор ПрАТ «ЗЗРК» Михайло

Короленко і голова профко-
му комбінату Олександр
Григорчук, які подякували за
сумлінну працю і виконали
приємну місію — вручили па-
м'ятні золоті знаки власни-
кам звання «Людина року
ПрАТ «ЗЗРК-2018».

За високі досягнення у

праці та особистий внесок
у розвиток виробництва
цього почесного звання
удостоєні технічний дирек-
тор комбінату Сергій Пол-
торащенко, головний енер-
гетик шахти «Експлуатацій-
на» Олексій Карпов, лам-
півник Марина Кузьміна,
прохідник  шахти «Про-
хідницька» Сергій Дени-
сенко, машиніст бурової
установки Микола Мурзін,
механік Дмитро Владими-
ров, машиніст крана Іван
Коваленко, столяр УПП
Олександр Ходус, лабо-

рант Світлана Величко і
керуюча базою відпочинку
«Гірник» Світлана Кучер —
їх портрети протягом року
будуть прикрашати Алею
Слави ПрАТ «ЗЗРК».

Привітали колектив пред-
ставники обласної і район-
ної влади, обласного комі-

тету профспілки металургів і
гірників України, Дніпроруд-
ненський міський голова Юрій
Коробов, які вручили нагоро-
ди кращим працівникам.

Зокрема, відзначені:
орденом «За заслуги пе-

ред Запорізьким краєм» ІІІ
ст. —  Віктор Олешко;

Почесною грамотою об-
ласної ради — Юрій Єре-
менко, Ігор Ревуцький;

Почесною грамотою обл-
держадміністрації — Воло-
димир Вертегел, Валерій
Левченко;

Почесною грамотою ра-

йонної ради — Віктор Зав-
городній, Галина Карпова,
Анастасія Ткачук;

Подякою міського голови
— Світлана Белевец,
Світлана Билялова;

Почесною грамотою ЦК
ПМГУ — Ніна Чернікова,
Світлана Ніколіна;

Почесною грамотою Запо-
різького обласного коміте-
ту ПМГУ — Володимир
Брик, Віталій Антоненко.

Доброю традицією стало
і присудження почесного
звання «Людина року
ЗЗРК». Цього року церемо-
нія вручення нагород про-
йшла вп’яте. Володарі зван-
ня попередніх років запи-
сали відеозвернення з при-
вітаннями на адресу
підприємства і своїх колег,
яке також було продемон-
стровано на екрані.

Ну, а кульмінацією свя-
та став виступ запрошеної
зірки — Альоші. До речі,
ця популярна виконавиця
— наша землячка, її бабу-

ся і дідусь живуть у Бал-
ках, тітка — у Дніпроруд-
ному. І співачка дуже щиро
та емоційно привітала ко-
лектив ЗЗРК з 49-річчям.
Так що свято на честь дня
народження підприємства
вдалося на славу!

Олена МАШТАЛЯР.

У НОМЕР.

ЗНАЙ НАШИХ!.

ХОЧЕШ СТАТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ?.

У ЧЕТВЕР, 31 січня, t вночі 00С, t вдень
+70С. У П’ЯТНИЦЮ, 1 лютого, t вночі

+10С, t вдень +70С. У СУБОТУ, 2 лютого, t вночі +10С,
t вдень +50С. У НЕДІЛЮ, 3 лютого, t вночі +20С, t вдень +60С.

ПОГОДА


