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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

З Новим, 2012, роком!
Шановні городищенці!

Усі ми в очікуванні святкової пори -- Новорічних та Різдвяних свят. Це особливий і магічний час для
кожного з нас -- спогади Різдва з дитинства, теплі зустрічі з рідними і близькими, Коляда, Святвечір.
Прощаючись із 2011 роком, давайте подякуємо йому та один одному за все, що вдалося. А нам вдалося багато! 2011 рік для нашого міста виявився успішним. Місто має свої традиції, в ньому проживають працьовиті й талановиті люди. З повною самовіддачею ми працюємо над вирішенням соціальноекономічних проблем для того, щоб жителям нашого рідного Городища жилося комфортніше.
Це все говорить про те, що місто росте, місто змінюється!
В наступному році нам під силу продовжувати виконувати з натхненням все можливе, а іноді й
неможливе для Вас, дорогі городищенці!
У переддень новорічних і різдвяних свят, від виконавчого комітету та депутатського корпусу
міської ради й від себе особисто висловлюю щиру вдячність і шану всім трудівникам міста за сумлінну
і невтомну працю, наполегливість, мудрість і виваженість, за підтримку діяльності міської влади.
Теплі слова подяки за тісну співпрацю й активну діяльність висловлюю депутатському корпусу,
керівникам підприємств, установ і організацій міста, релігійним конфесіям, громадсько-політичним
об'єднанням та національно-культурним товариствам, інтелігенції, діловим людям міста.
Бажаю кожній родині Божого благословення та здоров'я, любові й радості!
Нехай 2012 рік стане щасливим для кожного мешканця нашого міста, щоб у кожній оселі було
тепло і затишно.
Веселих Вам свят! З Новим Роком! З Різдвом Христовим!
З повагою,
міський голова
Володимир МИРОШНИК

Дорогі ветерани, шановні жителі міста!
Від щирого серця вітаю Вас зі святом Нового року та прийдешніми Різдвяними святами!
Нелегким видався старий 2011 рік, але таким багатим на події. Не раз здавалося, що Успіх відвернувся від нас, але завдяки спільним зусиллям, ми долали всі перешкоди. Тому, що лише спільно нам під силу виконати все. В першу
чергу вітаю ветеранів, яких, на жаль, з кожним роком стає все менше. Я
бажаю, Вам, мої бойові побратими якомога довше залишатися в строю. А
Вам, городищани, пронести із собою в наступній рік віру, надію та любов,
незважаючи на всі труднощі та переживання.
Бажаю Вам і надалі бути мудрими, енергійними, завжди зберігати свою
добру вдачу!
Нехай у Вашому домі весь рік живе чудовий настрій з новорічних свят.
Здоров'я, щастя та добробуту!
Голова міської організації ветеранів
Володимир ЗІНЧЕНКО

Відкрили на площі зелену красуню
Одним із найулуюбленіших свят як для дітей,
так і для дорослих є Новий Рік. Мабуть, у кожного
з нас є приємні спогади з дитинства, коли лягали
спати, давали собі обіцянки не заснути, щоб побачити Діда Мороза. З наближенням 31 грудня,
повітря, ніби, насичується якоюсь таємничою і
водночас інтригуючою атмосферою, з нетерпінням очікуємо новорічних подарунків, святкових столів, що «ломитимуться» від різноманітних страв. Новий Рік традиційно -- це салат
олів'є, мандарини, шампанське, ну і звичайно ж…
новорічна ялинка, яка є головним символом свята.
Саме відкриття головної ялинки міста в урочистій обстановці відбулося 23 грудня на Площі
Миру. Відкрив зелену красуню міський голова
Володимир Мирошник. На відкритті був присутній перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Гава.

― Напередодні новорічних та різдвяних свят
та з нагоди такої чудової події -- відкриття центральної ялинки міста і району, від депутатського
корпусу, членів виконавчого комітету міської
ради й від себе особисто вітаю вас із Новим Роком
та Різдвом Христовим, бажаю в першу чергу
міцного здоров'я, щоб ви жили й отримували
радість від життя, хай Бог береже вас і ваші родини,― привітав усіх присутніх та жителів Городища
міський голова Володимир Мирошник.
Ну яке ж урочисте свято без Діда Мороза та
Снігуроньки, які також прибули на свято і розважали юних городищан цікавими конкурсами, танцями навколо ялинки. Кожен маленький учасник
отримав солодощі.
Наостанок дійства в небо було запущено святковий фейєрверк, який подарував приватний
підприємець Сергій Гудзь.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Хай Новий рік ввійде, як казка,
У вашу затишну оселю
Й наповниться вона теплом і ласкою,
Достаток килимом постелиться.
Зоря Різдва, мов світло ліхтаря,
Нехай веде вас до Христа,
І у вашім домі хай царять
Здоров'я, радість, доброта.
З Новим роком та Різдвом Христовим всіх городищенців та гостей міста
вітає щедрувальна група міського центру культури і туризму.
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Актуальне інтерв’ю
Добігає кінця 2011 рік. Для когось він був удалим, для когось складним. Після удару фінансовоекономічної кризи, яка негативно позначилася на добробуті українців міська влада робила все можливе, щоб господарський комплекс нашого міста функціонував стабільно, докладаючи чималих зусиль у
благоустрої міста, не випускала з поля зору питання, які турбують городищенців. Якими основними здобутками та проблемами характерним був 2011 рік із жителями міста поділився міський голова Володимир Мирошник.

ЗАРАДИ ГРОМАДИ І ДЛЯ ГРОМАДИ
– Володимире Петровичу, для досягнення поставлених цілей та взятих зобов'язань перед виборцями, необхідно мати
компетентних заступників та членів виконавчого комітету міської ради, патріотично налаштований депутатський корпус.
Чи можете Ви з упевненістю сказати, що
такі люди у Вашому розпорядженні є?
– Городищенська міська рада 6 скликання обрана в складі 30 депутатів, які
представляють 5 політичних партій: «Партія регіонів»–11, «Батьківщина»–11, Соціалістична партія–6, «Сильна Україна»–1,
«Нова політика»–1. Утворено та зареєстровано фракції «Партії регіонів»–«Нове
місто», та ВО «Батьківщина».
Рішенням міської ради обрано секретаря міської ради, затверджено заступників
міського голови та персональний склад
виконавчого комітету, утворено п'ять
постійних депутатських комісій. Ці люди
щодня виконують покладені на них
обов'язки, відповідно до своїх повноважень.
На даний момент відбулося 14 сесій
міської ради, розглянуто та прийнято
рішення з понад 500 питань. Найбільша частина – з регулювання земельних відносин,
сфери бюджету, фінансів, податків та
зборів, галузі житлово-комунального господарства та щодо управління комунальною власністю, реалізації повноважень у
сфері регуляторної діяльності.
На сесіях міської ради прийнято Регламент міської ради, 2 нових Програми
(«Питна вода», соціально-економічного

розвитку міста), та 4 Положення
(«Про постійні комісії міської ради»,
«Про звання «Почесний громадянин
міста Городище», «Про порядок залучення коштів замовників на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста», «Про методику розрахунку орендної плати за
комунальне майно»), затверджено
Порядок складання та подання
запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Городищенська
міська рада.
Проведено 28 засідань постійних комісій міської ради, якими вносилися рекомендації та пропозиції до проектів рішень
міської ради.
У 2011 році мною видано понад 400 розпорядженнь. Проведено 12 засідань виконавчого комітету міської ради. Основні
серед розглянутих питань: щодо міського
господарства та сфери послуг, соціального
захисту жителів міста, будівництва житлових та нежитлових об'єктів, управління
об'єктами комунальної власності.
Упродовж цього року спеціалістами
міської ради надано 3546 інформаційноконсультативних послуг. Всього у міську
раду надійшло 699 службових кореспонденцій, 121 звернення громадян. Спеціалістами земельного відділу здійснено 409
виїздів та розглянуто 512 заяв громадян.
Міським головою, заступниками та секретарем міської ради проведено 67 виїзних
прийомів та зустрічей за місцем проживання членів територіальної громади.
Крім того під час цих зустрічей було
обрано та переобрано голів вуличних комітетів тридцяти двох вулиць. Дана робота
продовжується і сьогодні.
Як і в минулі роки, переважна більшість
звернень жителів – питання надання
матеріальної допомоги, сприяння у відновленні вуличного освітлення, про допомогу
у ремонті житла у зв'язку зі стихійним
лихом, про сприяння у ремонті водогону,
про вирішення земельних питань, про
ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, про

залагодження конфліктів із сусідами щодо
земельної ділянки, забезпечення санітарних вимог.
Даний перелік питань можна продовжувати, що вказує на широке коло проблем, які хвилюють мешканців міста та з
якими вони звертаються до міського голови.
– Кого б Ви хотіли відзначити з позитивної сторони?
– Хочу відзначити, що склад ради шостого скликання є професійним, принциповим да дієвим. За рідким виключенням, всі
депутати міської ради активно виражають і
захищають інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців
свого виборчого округу, виконують їх доручення в межах своїх повноважень. Як приклад можна навести роботу Наталії
Петрівни Дяченко, Галини Володимирівни Діхтяр, Віталія Володимировича Гейка, Віктора Володимировича Томіленка,
Марії Данилівни Артеменко, Сергія
Андрійовича Скалиги, Анатолія Сергійовича Гарбара, Андрія Борисовича Биби.
При цьому хотілося б відмітити допомогу, яку надали місту члени виконавчого
комітету та подякувати їм за це. Олександр
Вікторович Лупашко неодноразово надавав допомогу технічними засобами (автомобілі, навантажувачі), Василь Володимирович Дяченко – асенізаційний автомобіль його підприємства регулярно надає
безкоштовну допомогу по вивезенню
рідких нечистот, Петро Миколайович Нечитайло також неодноразово допомагав
технічними засобами та методичною допомогою при переоформленні комунальної
техніки. Але найціннішою допомогою я вважаю мудру пораду чи зважену і кваліфіковану позицію з того чи іншого питання. І за
це я вдячний всім членам виконавчого комітету без виключення. Володимир Семенович Зінченко, ніхто крім нього не знає
краще проблем та негараздів наших ветеранів, Володимир Анатолійович Охріменко та Олександр Федорович Мельник –
компетентна порада у технічній чи
підприємницькій сфері, Бондаренко В'я-

чеслав Михайлович – експерт у питаннях
пов'язаних з медициною, Володимир Прокопович Шевченко – професіонал з великої літери в галузі апаратної роботи органів
місцевого самоврядування та державної
влади, Костянтин Олександрович Філоненко – завжди принциповий та компетентний, без врахування його думки не приймається жодне рішення в галузі містобудування, Сергій Тихонович Чабан – колишній
керівник освітньої галузі району, Олександр Іванович Барабаш – авторитений
спеціаліст з питань безпеки та охорони громадського порядку, і безперечно ж –
Сергій Іванович Ґава – наш колега, з яким
ми щоденно пліч-опліч вирішуємо всі наші
завдання та долаємо проблеми.
– Володимире Петровичу, чи є такі, хто
працюють не в повну силу?
– На жаль, є депутати, які поки що не
використовують надані їм повноваження,
ігноруючи роботу в комісіях ради, житті
територіальної громади, навіть, дозволяють собі без поважних причин неодноразово бути відсутніми на сесіях міської ради.
Я закликаю всіх депутатів з відповідальністю віднестися до виконання обов'язку, адже кожен з них зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями
відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Основним недоліком в
роботі депутатів я вважаю відсутність роботи по своїх округах. Адже про несправність
вуличного освітлення чи дорожнього
покриття спеціалісти міської ради дізнаються від громадян, які проживають на цих
вулицях. Практично відсутня робота з органами самоорганізації населення. Чомусь
деякі депутати не намагаються організувати жителів своїх округів для проведення
спільних прибирань території, облаштування вулиць і т.п. Проведення зборів
жителів вулиць депутати деяких округів взагалі проігнорували, а питання обрання
голів вуличних комітетів заводить їх у глухий кут.
(Продовження – на 4-й стор.)

Колегія
облдержадміністрації
21 грудня відбулося засідання колегії
облдержадміністрації. Зокрема, розглядалося питання про хід земельної реформи в
області, про що її учасників детально
поінформував начальник Головного управління Держкомзему в області Ігор Лупина.
Зважаючи на важливість цього питання, згаданим управлінням надано для оприлюднення матеріали виступу керівника управління.

В своїй доповіді Ігор Лупина наголосив, що в
результаті проведення земельної реформи в
Україні в цілому, та на Черкащині, зокрема, сформовані принципово нові земельні відносини, в
основі яких лежить приватна власність на землю, її
оренда, спадкування, дарування, міна, тощо.
Участь у роботі колегії взяв міський голова
Володимир Мирошник.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Відбулася сесія міської ради
22 грудня відбулася позачергова сесія
міської ради, на неї прибули 25 депутатів.
Відкрив та провів засідання сесії міський голова
Володимир Мирошник. На порядок денний
було винесено 72 питання. Основними питаннями, що розглядалися, стали: Про внесення
змін до бюджету міської ради на 2011 рік,
доповіла економіст міської ради Олена
Лебедь, зі звітом про регуляторну діяльність за
2011 рік виступив міський голова Володимир
Мирошник, Про внесення змін до рішення сесії
міської ради від 15.06.2011 р. №9-23/VI доповів
секретар міської ради Андрій Оверченко, Про
розгляд пропозиції контрольно-ревізійного управління в Черкаській області щодо перегляду
рішення сесії міської ради від 15.09.2011 р.
№12-2/VI, Про розгляд пропозиції контрольно-

ревізійного управління в Черкаській області
щодо перегляду рішення сесії міської ради від
15.09.2011 р. №12-3/VI, Про розгляд пропозиції
контрольно-ревізійного управління в Черкаській області щодо перегляду рішення сесії
міської ради від 15.09.2011 р. №12-4/VI доповів
перший заступник міського голови Анатолій
Вибрик. Депутати міської ради позитивно проголосували за прийняття перелічених питань.
Вирішено також прийняти на баланс приміщення колишнього клубу КСП ім. Шевченка.
По земельних питаннях доповіли заступник міського голови Микола Скалига та інженер землевпорядник міської ради Сергій
Качур.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Хіба увага
коштує дорого
Кожна дитина мріє на в день Святого Миколая отримати частинку тепла,
затишку і розуміння своїх ще таких дитячих, але на їхню думку, серйозних проблем. В цей день до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
завітали з подарунками міський голова Володимир Мирошник та спеціаліст
служби у справах дітей райдержадміністрації Оксана Кравченко. Службовці
спілкувалися з дітьми, цікавилися їхніми справами, умовами проживання в
родинах, декому давали мудрі настанови.
Олександр МЕДВЕДЄВ

ГОРОДИЩЕ

№12 (63)

28 грудня 2011 року

3

"Додаток №1 до ""ПОЛОЖЕННЯ Про місцеві податки і збори , які встановлені на території Городищенської міської ради з 1
січня 2012 року."" На підставі п.2 рішення сесії міської ради від 22.12.2011 №14-3/IV"

Городищенська міська Рада Черкаської області

РІШЕННЯ
Від 22 грудня 2011 року
м.Городище
№14- З /VI
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.06.2011 №9- 23/VІ
«ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ НА 2012 РІК»
Відповідно до вимог глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України від
02.12.2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями внесеними Законом
України від 04.11.2011 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності» , п.24 ч.І ст.26 та ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, врахувавши рекомендації та роз'яснення Державної податкової інспекції у Городищенському районі, та розглянувши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, економічного розвитку з метою забезпечення приведення рішень міської ради до вимог
чинного законодавства, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до розділу І «Єдиний податок» дотатку №1 до рішення сесії
міськоі ради від 15 червня 2011 №9-23/VI «Про місцеві податки і збори на 2012 рік»
та викласти його в новій редакції (додаток №1).
2. Внести зміни до додатку №3 «Ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць на 2012 рік» Положення про
місцеві податки і збори які встановлені на території Городищенської міської ради з
1 січня 2012 року, виклавши його в новій редакції (додаток №2).
3. Спеціалісту виконкому міської ради зі зв'язків з громадськістю Медведєву
О.С. оприлюднити дане рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Городищенської міської ради з питань планування бюджету, фінансів, економічного розвитку.
Городищенський міський голова
В.П. Мирошник

Додаток №1
До рішення сесії Городищенської міської ради
Від 22 грудня 2011 року №14 - /VI
І. ЄДИНИЙ ПОДАТОК
Платниками єдиного податку на території Городищенської міської ради є суб'єкти малого підприємництва - фізичні та юридичні особи з податковою адресою у
межах Городищенської міської ради, які відповідають вимогам спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності, і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.
Платники єдиного податку поділяються на такі групи:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних
місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових
послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує
150 000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку
та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають
сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого
майна (гр. 70.31 КВЕД). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до
третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;
Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради
А. В. Оверченко

Нерукотворне озеро
Час від часу, примхи погоди бувають дуже неприємними, так вже сталося…
Дуже прикро, коли стихія шкодить мирному життю людей, псується роками
нажите майно, затоплюються житлові території, посівні площі, земельні ділянки.
Саме така неприємна ситуація сталася на вулицях Героїв Чорнобиля та 8
Березня. Дринажна канава, яка забезпечує відтік води з вулиці Героїв Чорнобиля, внаслідок сильних опадів, що пройшли 20 грудня була переповнена. Це призвело до того, що подвір'я деяких жителів вулиці 8 Березня підтопили стічні
води. Весь час, дринажна канава «справлялася зі своїми обов'язками», проте в
силу різних обставин, суб'єктивних та об'єктивних причин, вся вода потекла на
вул. Героїв Чорнобиля та 8 Березня.
Завдяки депутатам міської ради Сергію Скализі, Валерію Тесленку та Сергію Козюрі було скликано комісію у складі міського голови та заступників міського голови. Виділено асинізаційний автомобіль, за допомогою якого відкачали
воду.
Міський голова Володимир Мирошник запевнив, що докладатиметься максимум зусиль, щоб подібна ситуація не повториться, а люди не страждали.
Олександр МЕДВЕДЄВ

"СТАВКИ єдиного податку для фізичних осіб – підприємців,
які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду
господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць на 2012 рік"
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ТЕРАПІЯ Віддали данину загиблим
14 грудня відбулося вшанування загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Учасники пройшли ходою від Площі Миру до монументу загиблих чорнобильців, в якій взяли участь
представники районних установ, організацій та підприємств. Голова районної ради Олександр
Ганжа зі словами вдячності і водночас скорботи від імені всіх жителів Городищини подякував
тим, хто ризикуючи своїм життям рятував наші. В урочистостях взяв участь міський голова Володимир Мирошник. Він разом із Олександром Ганжею, першим заступником голови райдержадміністрації Сергієм Гавою, заступником голови районної ради Олександром Бібою, начальником фінансового управління Костянтином Миколенком, головним лікарем
Городищенського РТМО Василем Кравченком поклали квіти до монумента. Протоієрей Богдан
Жигало відслужив службу за душами загиблих ліквідаторів.
Олександр МЕДВЕДЄВ

«ЗЕЛЕНИХ ЛЕГЕНЬ»
Приклад як потрібно озеленювати своє рідне місто показали міський голова
Володимир Мирошник та керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Михайло Ніколаєнко. Вони власноручно висадили біля міської ради кілька деревець, які надав член виконкому міської ради Олександр Мельник. Як зізнався
Володимир Петрович, робота по озелененню міста активно продовжуватиметься і
надалі. Планується поступово озеленити Городище і всіляко боротися з вирізанням
дерев.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Продовження.
Початок на 2-й стор.

Актуальне інтерв’ю

ЗАРАДИ ГРОМАДИ І ДЛЯ ГРОМАДИ

– Володимире Петровичу, як ви охарактеризуєте для міста рік, що минає?
– Якщо аналізувати ситуацію та говорити вцілому, я вважаю, наше місто прожило
вдалий рік. Виконком міської ради дуже
уважно підійшов до розробки бюджету –
головного фінансового документу міста й
запропонував депутатам міської ради на
затвердження той варіант, що має максимально забезпечити виконання соціальних зобов'язань. Адже саме від можливостей бюджету передусім залежить виконання всіх цільових програм, спрямованих на
розвиток міської інфраструктури.
Основною подією 2011 фінансового
року безперечно стала робота органів державної влади, місцевого самоврядування
та суб'єктів господарювання за новим
Податковим Кодексом. Його прийняття
зумовило кардинальний перерозподіл
джерел надходження нашого бюджету.
Податок на нерухомість, який вводиться в дію дещо згодом, особливих надходжень нам не дає. Ми залишилися без ринкового збору, більшої частини транспортного податку та інших платежів, які складали значну частку доходів до бюджету. З
міського бюджету ж фінансується апарат
міської ради, три дошкільні дитячі установи «Зірочка», «Джерельце», «Веселка»,
міський центр культури і туризму, клуби у х.
Чубівка і с. Набоково та колишнього СТОВ
“Колос”, бібліотеки у Набоково та колишнього СТОВ ”Колос”, міська рада ветеранів,
бригада по проведенню робіт з благоустрою міста, соціальний захист громадян,
міські програми. За 9 місяців 2011 року
дохідна частина бюджету по загальному
фонду виконана на 100 відсотків, план
міського бюджету перевиконано на 97441
грн. Виконання плану по збору оренди за
землю залежить саме від своєчасної сплати за оренду земельних ділянок згідно
договорів оренди та від використання
неоформлених документально прав на
земельні ділянки. Станом на 1.10.2011р по
орендній платі за землю деякі орендарі
мають заборгованість.
Існує ще одне проблемне питання, а
саме: використання земель за межами м.
Городища. Землі використовуються, проте
не оформлені документально.
– Одним із найважливіших завдань
міської влади є ефективне налагодження
послуг житлово-комунального господарства. Який же стан його в Городищі в 2011
році?
– Безумовно, за всіх часів однією із найважливіших і водночас найбільш складних
ланок міської інфраструктури є і буде житлово-комунальне господарство (ЖКГ). І
міська рада Городища у цій сфері має проблеми схожі з іншими містами України.

Насамперед, це відсутність цілісної
послідовної політики з реформування та
розвитку ЖКГ. Це відбивається не тільки на
недофінансуванні галузі, а й у відсутності
чіткої законодавчої бази для ресурсозбереження, стимулювання населення до
відповідального ставлення, збереження та
покращення житлового фонду міста.
Протягом цього року виконавчим комітетом було розроблено низку заходів та
запропоновані шляхи подолання системної кризи у ЖКГ. Зупинимось на позначених напрямках більш докладно.
Фінансовий стан та якість надання
послуг КП «Комунальник» є предметом
нашої щоденної роботи та стурбованості.
На сьогоднішній день на підприємстві працюює 28 осіб. Серед послуг, наданих КП
«Комунальник», водопостачання здійснюється 1341 абоненту, вивезення нечистот.
На підприємстві налічується 23 одиниці
техніки, серед яких 3 асенізаційні автомобілі, 1 бортовий, 1 самоскид, 1 автомобіль для підвозу води та розчистки
автошляхів від снігу, автобус, легковий
автомобіль, 1 сміттєвоз, 5 колесних тракторів та один гусеничний бульдозер. В
цьому році придбано автомобіль КАМАЗ
для переобладнання його під асенізаційний автомобіль та автомобілі ЗІЛ (1
самоскид і 1 бортовий). Серед вищеперелічених 2 одиниці техніки не підлягають
відновленню через розкомплектованість.
На ту ситуацію, яка склалася на підприємстві, а вона досить непроста, мали
вплив як суб'єктивні, так і об'єктивні чинники.
Досить складно працювати із деякими
мешканцями багатоповерхових будинків,
які не лише не хочуть сприяти у наведенні
порядку біля місць свого проживання, але
й часто заважають. Забруднюючи прибудинкові території, вони, натомість, вимагають від міської влади наведення порядку,
мовляв, квартири наші, а під'їзди, сходи та
дахи в будинках – ваші, от і будьте добрі,
поприбирайте і зробіть нам порядок. Це
досить складна справа, адже чисто не там,
де прибирають, а там – де не смітять. Занепокоєння викликає і той факт, що кількість
вивезених рідких нечистот перевищує
кількість спожитої води, за показниками
лічильників.
Неабиякі труднощі при вивезенні
нечистот викликає відсутність у місті централізованої каналізації. Жителі приватних
секторів ввели у практику звозити будівельні метеріали на обочину вулиць, де
вони можуть пролежати, навіть, кілька
років.
Тому я звертаюся до жителів міста і
закликаю, бережно ставитися до майна
комунальної власності, навести порядок на

своїх житлових територіях і не засмічувати
наше місто. Тому, що жити в ньому нам і
нашим дітям, які по наших справах будуть
про нас судити.
– Так, проблем вистачає, над чим Ви
працюєте зараз?
– Зараз ми працюємо над максимальним зменшенням витрат на надання
послуг. 2 асенізаторські автомобілі переведено на газ, проводиться робота по оптимізації штатної чисельності «Комунальника».
Одним із найболючіших і резонансних
питань є ріст тарифів на водопостачання та
водовідведення. Вони залишалися
незмінними з 2006 року. Зростання вартості електроенергії, газу, мінімальної заробітної плати призвело до необхідності перегляду виконкомом міської ради тарифів на
цей вид послуг. Вони були підвищені відповідно до розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг, поданих підприємством-надавачем послуг та
затверджені інспекцією з питань цінової і
тарифної політики Черкаської облдержадміністрації.
Ми працюємо і над забезпеченням безперебійного та якісного водопостачання.
Аномально жарке літо змушувало Городищенців відчувати незручності через нестабільне водопостачання. Особливо це
стосується жителів вулиць Гагаріна, Нової
та Франка. Всі споживачі міського водогону
знають та періодично на собі відчували
наслідки того, що водогінна мережа міста
експлуатується без капітального ремонту
та реконструкції вже протягом багатьох
десятків років. Величезні втрати води
через численні прориви та її забруднення –
ось реалії роботи міського водогону. Тому
було прийнято рішення і здійснено заходи
по будівництву нової свердловини, закуплено водонапірну башту і я впевнений, що
у наступному році ми зможемо покращити
ситуацію.
Виконком міської ради щорічно приділяє увагу приведенню в належний стан та
утримання 125,5 км. доріг з твердим
покриттям.
Серед найзначніших здобутків у цьому
напрямку слід відзначити ремонт вул.Чапаєва. На сьогодні вулиця може забезпечити безаварійний рух автотранспорту, тут
відновлено дію автобусного маршруту.
Крім цієї вулиці проводилися ремонти вул.
Ворошилова, Мічуріна, Котовського, Героїв
Чорнобиля, Маресьєва, Кірова, Гагаріна,
Маяковського; грейдерування з частковою
підсипкою дорожнього покриття вул.
Шишкіна, Остапа Вишні, Воровського,
Панфілова, Постишева, провулків Південного, Шкільного, Малого, Лісного.
За підтримку, допомогу і тісну співпра-

цю у даному питанні я дякую районній державній адміністрації та районній раді.
Ще один проект, покликаний зменшити аварійність на дорогах міста був реалізований спільними зусиллями міської ради,
вищевказаних установ та жителів міста. Це
встановлення світлофора на перехресті
вулиці Героїв Чорнобиля та Об'їзної. Натхненником і координатором цієї справи
став голова районної ради Олександр
Миколайович Ганжа. І я від імені всіх
жителів міста, автовласників та пасажирів
громадського транспорту дякую йому за
це.
Міською радою також проводиться
робота по відновленню та обслуговуванню
мереж вуличного освітлення, з урахуванням інформації та зауважень жителів міста.
Такі роботи здійснено на вулицях Тельмана, П.Орлика, Афганців, Новій, Пугачова,
Маяковського, частині вул.Горького, провулку Піонерському та ін.
Значна робота проведена і по впорядкуванню міського сміттєзвалища. Здійснено згортання навезеного за десятиріччя
сміття та збудовано огорожу, яка практично унеможливлює розлітання пакетів та
інших легких відходів, що рясно вкривали
прилеглі землі та лісові насадження.
Ліквідовано ряд великих стихійних
сміттєзвалищ в районі урочища Чуїха, на
Левадах, «Польського кладовища».
Звичайно не все заплановане нам вдалося втілити в життя цього року. Але
розуміння того, що потрібно робити і яким
чином, наполегливість та тісна співпраця
всіх членів територіальної громади є запорукою успішності будь-якого проекту.
Я дякую всім, хто працює на підприємствах, будує, ремонтує, прибирає, годує,
вчить та виховує наших дітей, хто лікує нас і
залучає до культурних цінностей. Кожен з
нас хоче бачити Городище сильним та процвітаючим, а його громадян – щасливими й
забезпеченими. І лише шляхом об'єднання під ідеєю розвитку міста як цілісного
комплексу ми зможемо відстояти своє
право на майбутнє і змінити на краще наше
сьогодення. Вірю, що вже в наступному
році саме так і станеться! Щиро бажаю,
щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та примножили в наступному
році. Доброго всім здоров'я, наполегливості, завзяття й сил в цій нелегкій, але
такій потрібній справі. Вдячний за довіру,
розуміння і співпрацю!
Розмову вів Олександр МЕДВЕДЄВ
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ЗВІТ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ЗА 2011 РІК
Закінчується 2011 р., який був багатим на події. Активну участь в житті Городища приймали депутати міської ради VI скликання.
Для того, щоб жителі міста оцінили роботу тих, кого обирали до міської ради, публікуються звіти депутатів.

Любов Білан
Завершуючи рік роботи у депутатському корпусі Городищенської міської ради VI
скликання депутатом VII округу, я, Любов
Миколаївна Білан, спрямовувала свої
зусилля на добросовісне виконання депутатських повноважень. Значна частина
поставлених завдань виборців, які зверталися до мене була вирішена, а саме:
здійснено освітлення вулиць та грейдерування вуличного покриття, зібрана і надана матеріальна допомога у сумі 6-ти тис.
грн. на лікування дитини, зроблено особистий внесок у збір коштів до Дня
інвалідів.
Працюючи в постійній комісії з питань
містобудування та питань житловокомунального господарства, вважаю
своїм обов'язком сприяти підтримуванню
чистоти і благоустрою міста. Разом з
колективом ДНЗ «Джерельце» приймала
участь у ліквідації несанкціонованих
смітників у районі п'ятиповерхового
будинку по вул. Маресьєва. В межах своїх
повноважень ініціюю прибирання прилеглих територій до індивідуальних садиб,
магазинів, навчальних закладів та інших
громадських місць. Для озеленення міста
в межах території мікрорайону висаджено
понад 50 саджанців декоративних кущів і
дерев, розсаду багаторічних та однорічних квітів.
Вважаючи питання безпеки руху на
дорогах одним із найважливіших у житті
міста, зробила посильний влад у збір
коштів на будівництво світлофора.
Особливим розділом своєї депутатської діяльності вважаю роботу, пов'язану безпосередньо із професійними
обов'язками. При посиленій увазі до проблеми ДНЗ «Джерельце» голови районної
ради Олександра Ганжі, міського голови
Володимира Мирошника та заступників
міського голови, вирішено питання розширення площі дошкільного закладу, за
рахунок обладнання нової сучасної групи,
що дозволило прийняти додатково 27
дітей. Для пропаганди здорового способу
життя, дообладнано спортивний зал та
спортивний майданчик.
Проте, виконання багатьох питань
неможливе без фінансування держави.
Тож хотілося б, щоб з місцевого бюджету
виділялись кошти для депутатського фонду.

Андрій Биба
Нинішній 2011 рік був дуже насичений
подіями і депутатською роботою. На моє
тверде переконання, депутат не може
розділяти свою професійну діяльність і громадські навантаження від депутатської
роботи. Адже все це засоби, щоб допомогти конкретній людині, принести користь
територіальній громаді. Проявивши депутатську ініціативу, за сприяння міської
ради, залучивши небайдужих громадян –
можна зробити багато корисних справ.
Разом з депутатом міської ради
Сергієм Козюрою я організував тенісний
турнір до Дня захисників Вітчизни, який
проходив у приміщенні Міського центру
культури і туризму. Цього року турнір проводився вже втретє, став міжрайонним,
адже були учасники також з міста Корсунь-Шевченківського.
За сприяння міської ради аналогічний
тенісний турнір «Моє Городище мене
береже» ми провели і 21 травня з нагоди
Дня міста. Взагалі, мікрорайон колишнього цукрозаводу багатий своїми спортивними традиціями. їх усіма силами намагаюся
підтримувати. Зокрема, спортивний сезон
на стадіоні «Цукровик» розпочинається
футбольним турніром на Кубок Державтоінспекції. Великим авторитетом користується Кубок пам'яті Миколи Медведчука.

Брав активну участь у спортивних заходах міста, області, країни.

Наталія Дяченко

Для молоді міста і району створили дискотеку «ДК+» в районному Палаці культури. Для цього придбали сучасну звукопідсилюючу апаратуру, встановили обладнання для лазерного шоу. Далеко не
кожен райцентр здатен похвалитися такими спецефектами. Так відвідувачів дискотеки стало удвічі більше.
Молодіжна рада Черкаської обласної
організації Партії регіонів та районний осередок партії з нагоди Міжнародного дня
студента провели святкову дискотеку. Гарного настрою усім присутнім додала не
лише чудова музика, а й конкурсна програма, спонсором якої стала Городищенська районна організація Партії регіонів.
Призи переможцям вручили заступник
голови районної організації з питань молодіжної політики Олександр Атаманенко і
я як депутат міської ради від Партії регіонів. Сподіваюся, що такі свята стануть
доброю традицією.
Мені приємно повідомити, що цього
літа за моєї ініціативи й активної участі в
районному Палаці культури відродили зал
урочистої реєстрації шлюбів. Провели косметичний ремонт, замінили портьєр, придбали новий стіл, встановили арку. Зробили все можливе, щоб молоді пари відчули
всю урочистість моменту. В поточному
році у Городищі на весільний рушник
стали понад 40 пар.
Багато років невирішеною проблемою
залишався рух транспорту біля Палацу
культури. Не допомагали ні умовляння, ні
рейди за участю правоохоронців та дружинників. А вирішити проблему вдалося
надзвичайно просто. Один під'їзд перекрили легким шлагбаумом, інший – спеціальними блокуючими пристроями. Там де
молоді люди їздили через клумбу – поставили ряд новеньких лавочок та урни для
сміття. Для цього було придбано 5 нових
лавок. Тепер,транспорт не проїде на пішохідну зону. Приємно, що і сама молодь
позитивно сприйняла нововведення.
Адже переконалися, що це заради їхньої
безпеки.
Як депутат міської ради і як громадянин я намагаюся допомагати людям, які
досліджують історію рідного краю. Відомому краєзнавцю і почесному громадянину міста Володимиру Чосу допомагав
пошуком архівних документів та старовинних фотографій. У результаті цього
року вийшли дві його книги – «Городище:
велика історія маленького міста» і «Городищина козацька». Допоміг автору забрати тираж книг з черкаського видавництва.
Місцевому поету Олексію Тичку
допоміг провести презентацію книги
«Міжсезоння». Поетичний вечір проходив
на літній естраді. Вийшов яскравий літературно-мистецький захід, подібного якому

Небагато часу пройшло з дня коли
мене було обрано депутатом міської
ради. У травні поточного року я познайомилася з жителями вулиць Дімітрова, Лесі
Українки, Семашка, Громова, Гончарної,
Ломоносова, Гайдара, які обрали мене
депутатом міської ради.
Перш за все при допомозі міської ради
та моєму проханню на вищевказаних вулицях були проведені сходки громадян, на
яких були переобрані вуличні комітети, а
також визначені заходи щодо вирішення
проблем та поліпшення умов проживання
мешканців даного мікрорайону: освітлення вулиць, благоустрій доріг, приведення
в належний санітарний стан окремих господарств, зокрема, вул. Ломоносова.
Складним залишається питання благоустрою кладовища по вул. Лесі Українки.
При вирішенні цієї проблеми значний особистий внесок роблять самі жителі вулиці,
активно діє голова вуличного комітету
Оксана Ларіна та заступники голови
вуличного комітету Володимир Баклицький та Володимир Карпенко.
Проте, залишається невирішеним
питання благоустрою дороги по цій
вулиці. Найболючішим є питання фінансування цих заходів. Питання сьогодні на
контролі міської ради та моєму як депутата.
Жителів вул. Лесі Українки турбують
випадки вандалізму на кладовищі.
Багато часу виділяю на обстеження
матеріально-побутових умов жителів моїх
вулиць при активній участі голів вуличних
комітетів.
Проблем багато, працювати є над чим,
а біда – у відсутності коштів. Вся надія в
першу чергу на органи місцевого самоврядування, міського голову Володимира
Мирошника, який багато зусиль докладає
для вирішення проблем, які є не лише на
моєму окрузі, а по всьому Городищу. Депутатської практики раніше не мала, тому
прислухаюся до порад працівників міської
ради, депутатів, які вже мають досвід. Систематично приймаю участь в роботі
міської ради. Намагаюся працювати і водночас навчатися цій почесній справі – служити виборцям чесно і результативно.

ще не було у Городищі. За моєї активної
участі при районному Палаці культури діє
літературно-поетичний клуб.
Мій подарунок виборцям – встановлення новорічної ялинки на площі біля
залізничного вокзалу. Це стало можливим
завдяки допомозі керівництва міської
ради, депутата обласної ради Олександра
Лупашка, депутата міської ради Сергія
Козюри. Приватні підприємці мікрорайону зібрали кошти у сумі 3 тисячі гривень на
придбання святкової гірлянди. Ялинка
дарує радість і створює святковий настрій
усім городищанам та гостям нашого міста.
Працюючи над зверненнями громадян,
виконуючи накази виборців, я часто звертався за допомогою до керівництва і виконавчого комітету міської ради. Завжди знаходив відгук, розуміння і бажання допомогти. Спільними зусиллями ми зробили
багато хороших справ. Тому хочу висловити вдячність міському голові Володимиру
Мирошнику, першому заступнику міського голови Анатолію Вибрику, заступнику
міського голови Миколі Скализі, секретареві міськради Андрієві Оверченку, керуючому справами виконавчого комітету
Михайлові Ніколаєнку, усім членам
виконкому та колегам-депутатам. Адже
задумів дуже багато. У найближчих планах – заходи для змістовного відпочинку
як молоді, так і громадян середнього і старшого віку. Це стосується покращення роботи стадіону «Цукровик». Також необхідно
нарешті відновити зовнішнє освітлення по
вулиці Короленка.
Сподіваюся на підтримку! Давайте
спільними зусиллями зробимо усе можВалерій Тесленко
ливе, щоб громадяни відчували увагу і турМною як депутатом міської ради
боту міської влади. Це буде частка нашої
праці на виконання Програми Президента організовано та проведено зібрання
«Україна для людей».
жителів вулиць Тельмана, Мересьєва,
Маяковського з питань благоустрою. Приймав участь в освітленні вулиць Тельмана та
Борис Онопрієнко
До складу Городищенської міської частково Маяковського. Проводив роботу
ради VI скликання був обраний депутатом із заявами та характеристиками громаза списком від Городищенської партійної дян. Проводив чергування по місту з
організації ВО «Батьківщина». Мені дові- метою дотримання порядку та уникнення
рили стати головою фракції БЮТ у міській правопорушень. Як учитель фізичного
раді.
виховання тренував команду, яка переУ своїй діяльності дотримуюсь Консти- могла в районних та обласних змаганнях
туції та Законів України.
серед школярів «Старти надій». Команда
Голова постійної бюджетної комісії захищала спортивну честь області в МДЦ
міської ради. Як керівник комісії приймав
«Артек». Працюю в постійній комісії
активну участь у розробці бюджету міської
ради, протягом року працював над вне- міської ради з питань освіти, охорони здосенням змін до нього, заради покращення ров'я, культури, фізкультури і спорту
Усіх жителів міста та гостей депутати
життя громади та процвітання міста.
Як депутат беру участь в усіх засіданнях міської ради вітаю з Новим роком та
сесії міської ради. Крім тих питань, які роз- Різдвом Христовим, бажають, щоб у новоглядалися на сесії, засіданнях бюджетної річну ніч здійснилися всі Ваші найзакомісії, мною вирішувалися питання по повітніші мрії, міцного здоров'я і сімейнозверненню громадян.
го благополуччя!
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Життя у несвятковий час

ПРИКЛАД МУЖНОСТІ

Інваліди – це не категорія людей, як
дехто думає. Це – окремі життя, трагедії,
людські надії на те, що все буде добре, що
все має бути добре… На щастя, поряд з
ними є ті, хто хоче допомогти. І хто допомагає.
Поглянувши на цих нещасних дітейінвалідів, людей старшого віку, з народ-

ження прикутих
до інвалідного
візка, яким на
долю випало
нести свій тяжкий «хрест», до
того ж нести
його з неймовірною силою
духу, вірою у
краще, мимоволі ловиш себе
на думці про те,
які дріб'язкові і
незначущі речі
ми називаємо
отим словом – проблеми і, доходиш висновку, що це, по суті ніщо у порівнянні з
тими випробуваннями, та боротьбою, яку
ведуть ці мужні люди щодня, щогодини…
Вони не вимагають для себе подарунків чи якогось особливого ставлення, їм
потрібна лише наша елементарна увага,

тепле слово і частинка нашого серця.
Ці люди мають жити повноцінним життям, це їхнє право і наш святий обов'язок.
Інваліди часто виявляються виключеними
з повноцінного життя суспільства, їх дохід
значно нижчий за середній, а потреби в
медичному та соціальному обслуговуванні
набагато вищі. Вони практично не мають
можливості здобути освіту, займатися трудовою діяльністю, створити повноцінну
сім'ю.
Відзначення Міжнародного дня
інвалідів – справедлива шана суспільства
та нагадування про наш моральний обов'язок перед тими, хто потребує захисту та
підтримки у цей непростий час. Переймаючись своїми щоденними побутовими проблемами ми повинні замислитися над
непростою долею людей з вадами здоров'я і не тільки у день 3 грудня, а й протягом
цілого року. Ми мусимо не забувати про те,
що поруч з нами живуть ті, кому набагато
тяжче, хто потребує нашої уваги і допомоги.

Щодо порядку отримання земельних
ділянок за рахунок земель державної
та комунальної власності
безоплатно у приватну власність
Згідно із частиною першою
статті 116 Земельного кодексу
України (далі – Кодекс) громадяни
та юридичні особи набувають права
власності та права користування
земельними ділянками із земель
державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом,
а саме пунктом 12 Перехідних положень Кодексу.
Статтею 121 Кодексу передбачено, що громадяни України мають
право на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності:
– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25
га, в селищах – не більше 0,15 га, в
містах – не більше 0,10 га;
– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2
га;
– для ведення садівництва – не
більше 0,12 га.
Відповідно до частини шостої
статті 118 Кодексу громадяни,
зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із
земель державної або комунальної

власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства,
ведення садівництва, будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва,
б уд і в н и ц т в а і н д и в і д у а л ь н и х
гаражів у межах норм безоплатної
приватизації, подають клопотання
до відповідної районної, Київської
чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської,
селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У
клопотанні зазначаються цільове
призначення земельної ділянки та її
орієнтовні розміри.
До клопотання додаються
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місцерозташування
земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення
земельної ділянки, що перебуває у
користуванні інших осіб) та висновки конкурсної комісії (у разі надання земельної ділянки для ведення
фермерського господарства).
Згідно із частиною сьомою вказаної статті районна, Київська чи
Севастопольська міська державна
адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає клопотан-

ЦІНА СМІТТЯ
Болючою проблемою для населених пунктів і для
Городища, в тому числі, залишається благоустрій. Навіть на
узбіччях центральних вулиць та доріг обласного і республіканського значення лежать «гори» сміття, які залишають після себе
водії та пішоходи, не задумуючись про наслідки для екології
населеного пункту.
«Дійшли руки» і до Обеліску Слави, де за монументом
також лежать папірці, пластикові пляшки, купи опалого листя,

ня у місячний строк і дає дозвіл на
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, або надає мотивовану відмову у
його наданні. Підставою відмови у
наданні такого дозволу може бути
лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів,
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та
іншої містобудівної документації,
схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень,
проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених
пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
Також слід зазначити, що відповідно до частини одинадцятої статті
118 Земельного кодексу України у
разі відмови органу виконавчої
влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної
ділянки у власність або залишення
заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.
Начальник земельного
відділу міської ради
Сергій СОКУР

які зносять сюди «свідомі» громадяни. Засмічувати місце, де викарбувані імена героїв війни,
тих, хто проливав кров за наше світле майбутнє
– все рівно, що плюнути в душу цим людям та
їхнім родичам. Отака їм від нас вдячність.
Проте факт залишається фактом, бригада з благоустрою не встигає прибрати сміття, як через
кілька днів на тому ж місці з'являється нове.
Виникає питання: для чого ж тоді взагалі подібні обеліски зводяться, щоб віддавати шану воїнам-героям, чи, щоб це місце стало полігоном
твердих побутових відходів? Чому хтось повинен прибирати там, де інші насмічують, невже
це і є світле майбутнє, за яке полягли мільйони… а десятки мільйонів зі зброєю в руках воювали? Питання швидше за все залишиться без
відповіді, проте, як кажуть, надія залишається,
що хоч хтось задумається над цим.
Городище – це мала батьківщина багатьох
видатних особистостей, які прославили свою
землю, а скільки сюди приїздило в гості, зачаровані мальовничими краєвидами Городища,
залишали в душі приємні спогади про наше
містечко. А ми, сучасні жителі, робимо чимало,
щоб цю славу очорнити, а точніше, засмітити.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Нещодавно за ініціативи міського голови було зібрано благодійні кошти для
підтримки дітей-інвалідів, які проживають
у місті. З нагоди цього дня міський голова
Володимир Мирошник, перший заступник міського голови Анатолій Вибрик
відвідали дітей-інвалідів, побажали їм, а
також їхнім батькам терпіння, витримки,
благополуччя та міцного здоров'я, а також
вручили благодійну допомогу. І хоча це
дещиця з того, що вони потребують, але
погодьтесь, аби ми всі робили подібні вчинки, і не лише у день 3 грудня, наше життя,
наші душі наповнилися б більш глибоким
змістом.
То ж давайте, будемо милосердними і
небайдужими, і у суєті суєт нашого невгамовного і швидкоплинного життя все ж не
будемо забувати, що поруч нас живуть ті,
кому потрібна наша допомога, адже ми
несемо високе ім'я – Людина…
Тарас ПАСІЙ

Атакує
«Цукровик»
Найстарішою футбольною командою міста є ФК
«Цукровик», Його історія
відлічується з 1947 року.
Команда була створена при
місцевому цукрозаводі. Тоді
футбол був чи не єдиною
віддушиною для людей, що
повернулися з фронту, пережили окупацію, відбудовували мирне життя. Сьогодні,
коли нас оточують телебачення й комп'ютери, навіть не
можемо уявити те велетенське значення, яке мав футбол. То був сплеск емоцій,
засіб зняти стрес і покращити
настрій.
За шість десятиліть свого
існування «Цукровик» пережив злети і падіння, адже
життя звивисте, ніби кардіограма серця. Були часи, коли
бажаючих подивитися захоплюючу гру було так багато, що
потрапити на стадіон можна
було тільки придбавши квиток у касі! Команда ставала
переможцем районних змагань, у вісімдесятих роках
грали в першій лізі обласної
першості, на початку дев'яностих брала участь в загальн оу к р а ї н с ь к и х т у р н і р ах .
Команда неодноразово ставала призером, привозали
кубки. Та головне, що команда стала прекрасною школою
спортивного гарту для сотень
городищан.
Після деякої перерви
команду «Цукровик» заново
с ф о р м у в а л и 2 0 0 1 р о к у.
Відтоді хлопці стали переможцями численних турнірів, зокрема кубків пам'яті відомих
земляків: директора
Мліївського садінституту
Миколи Артеменка та першого заступника голови РДА
Миколи Медведчука. У 2007
році ФК «Цукровик» став бронзовим призером першості Черкаської області серед команд
другої ліги. Силами клубу
підтримується порядок на
стадіоні. Навіть обласні футбольні функціонери відзначають високу організацію проведення матчів на цьому майданчику.
– Прагнемо, щоб спортивне життя не обмежувалося

тільки календарними іграми,
– говорить почесний президент ФК «Цукровик» Андрій
Биба. – Після знищення цукрокомбінату, культурнорозважальне, спортивне
життя мікрорайону практично
завмерло. Тому ми взялися
заповнити цей вакуум, створили справжній святковий
конвеєр! Починаються видовища у новорічну ніч карнавалом на майдані біля ялинки.
Далі майже кожного місяця
пропонуються святкові сюрпризи. До дня святого Валентина обираємо кращу закохану пару, відзначаємо День
Перемоги, День міста, ІванаКупала, на честь храмового
свята Спаса-Преображення
проводимо народне гуляння,
богатирські ігри, конкурс краси. На стадіоні проводили
міжобласні виставки собак
різних порід. Це вперше кінологічні виставки такого високого рівня проходили у районному центрі. У травні 2005
року зареєстрована районна
громадська організація «Футбольний клуб «Цукровик». Це
вперше в районі громадську
організацію створили на базі
футбольного клубу. Почесними членами клубу обрано
багато авторитетних городищан. Створено власний сайт
cukrovyk.blog.net.ua.
Однією з візитівок мікрорайону був великий дуб,
посаджений у 1876 році.
Кілька поколінь ходили сюди
на побачення, раніше тут була
дошка пошани цукрокомбінату. Легендарне дерево узяв
під свій патронат футбольний
клуб. Тут регулярно проводяться суботники, підтримується порядок. 14 травня 2009
року дерево звалив сильний
буревій. Ніхто не постраждав,
широкі гілки навіть не зачепили електродроти. З чотириметрового фрагмента стовбура активісти ФК «Цукровик»
зробили оригінальний пам'ятник, великим ланцюгом прикріпили табличку. Люди тут
охоче фотографуються. Започатковано дитячий футбольний турнір "Дубок".
Володимир ЧОС
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Таємнича новорічна ніч

Новорічна ніч, мабуть, для кожного з
нас є магічною і таємничою. Недаремно ж
саме вона є темою для численних легенд,
повір`їв.
Хто ж із нас не любить приємних новорічних турбот. В очікуванні новорічного
свята, навіть, приготування страв перетворюється на щось інтригуюче.
Як же планують святкувати Новий Рік
жителі нашого міста, що для них означає
це свято, запитуємо в них:
Олег, 13 років, школяр.
Зустрічатиме Новий Рік вдома, з батьками. Новорічне свято для хлопця – одне з
найулюбленіших свят, адже кожного року

з батьком запускають феєрверки, на столі
багато смачних страв та солодощів.
Тетяна, 19 років, студентка ВУЗу.
Зустріне це свято в колі родини, а після
дванадцятої години планує зустрітися з друзями і в дружній компанії відсвяткувати.
Зізнається, що новорічне свято для неї найулюбленіше, сподівається на сніг, адже,
Новий Рік без снігу не уявляє.
Анатолій, 31 рік, службовець.
В цей день якийсь особливий урочистий
настрій, якого не буває ніколи. Святкувати
збирається в колі родини, але напередодні
свята збирається відвідати баню з друзями,

як у фільмі, адже в них також є подібна традиція, проте не дуже хоче опинитися, як
герой радянської стрічки, в іншому місті.
Олена, 48 років, продавець.
Відсвяткує Новий Рік з родиною, адже
має традицію зустрічати свято лише так.
Новорічна ніч для її родини – завжди довгоочікувана подія. Коли діти були ще малими, її
чоловік завжди переодягався Дідом Морозом, приходив із подарунками в мішку. А
зараз, коли діти виросли і з'явилися внуки, те
ж саме робить і для внуків. Потім, за святковим столом, проводжаємо старий та
зустрічаємо новий рік.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Спортивний рік у Городищі

Роль фізкультури та спорту в житті
людини важко переоцінити. Саме тому
міський голова Володимир Мирошник
важливе значення у роботі міської ради
надає розвитку спорту.
На виконання Державної Програми

розвитку фізичної культури і спорту в місті
діють 2 Програми в цій галузі: розвитку
фізичної культури і спорту та реконструкції,
капітального ремонту та утримання спортивних споруд на 2007 – 2011 роки. Навчальні заклади міста майже повністю

забезпечені кваліфікованими кадрами
галузі фізичної культури і спорту. Протягом
останніх років вдалося зберегти існуючу
інфраструктуру та кадровий потенціал
спортивних шкіл. Проводяться заняття в
секціях із легкої атлетики, футболу, волейболу, лижного спорту, пауерліфтин-гу, боксу.
До Дня міста проведено спортивні змагання на Кубок міського голови, а нагородження переможців та призерів проводив
сам Володимир Мирошник. Символічно,
що саме в день міста, після проведення
реконструкції, відбулося відкриття спорткомплексу «Колос», на якому проходили
ігри ФК «Городище» (президент клубу
Віктор Шлончак) в рамках Чемпіонату
області серед команд вищої ліги, матчі Чемпіонату району та інші спортивні й культурно-мистецькі заходи.
Футбольні команди трьох вікових груп
ДЮСШ «Колос» щороку виступають у дитячо-юнацькій футбольній лізі області, де традиційно демонструють високий рівень
спортивної підготовки, а команда юнаків
1996 – 1997 року народження (тренер Олександр Яремчук) стали фіналістами ДЮФЛ.
Команда учнів Городищенської ЗОШ ІІІІ ст. №1 стала переможцем обласних змагань «Старти надій» і захищала честь району і області на Всеукраїнських змаганнях в
МДЦ «Артек» у вересні-жовтні поточного
року. Команда юнаків 2000 р.н. Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 стала срібним призером змагань з футболу на призи обласного
клубу «Шкіряний м'яч» 2011 року.

В Городищі традиційно проводяться
Всеукраїнські змагання з легкої атлетики
пам'яті М.Е.Шевченка, регіональний кубок
з футболу на призи райдержадмініст-рації і
районної ради, змагання з волейболу і футболу пам'яті М.Д.Медведчука та багато
інших змагань з ігрових видів спорту і легкої атлетики.
Активна робота проводиться в напрямку пропаганди фізичної культури і спорту,
здорового способу життя спортивними громад-ськими організаціями ФК «Цукровик», ФК «Городище», ФК «Русич», ВК «Регіон», яким надається фі-нансова та організаційно-мето-дична допомога органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Депутати міської ради брали активну
участь у Всеукраїнських та обласних спортивних заходах державних службовців та
депутатів місцевого самоврядування.
От і зараз відкривається секція дзюдо.
Тренування проводитимуться у спорткомплексі "Колос" для хлопців віком від 7 до 14
років.
– Фізична культура і спорт в Городищі
знаходяться на досить пристойному рівні,
хоча є ще багато недоліків та незавершених справ, над якими всім нам треба ще
добре попрацювати, – зазначив начальник
відділу сім'ї, молоді та спорту РДА Віталій
Залозний.
Олександр МЕДВЕДЄВ

АВГІЄВІ СТАЙНІ НАШОЇ СВІДОМОСТІ
«Некультурні люди смітять де попало, і навіть не помічають цього,
а культурні викидають сміття в смітник, промахуються і дуже від цього страждають...»

Чисто не там, де прибирають, а там,
де не смітять. Істина, що не старіє.
Більш того, підтверджується повсякчас.
Мабуть, не один рік на мальовничому
масиві «Левади», що у районі залізничного вокзалу, прямо посеред людських
городів існував стихійний смітник, який з
часом розрісся до неймовірних розмірів.
Сюди зносили сміття, інший непотріб усі
кому не лінь. Вочевидь деякі і не підозрювали, що своїм невіглаством і байдужістю вони не лише порушують Правила
благоустрою міста, а й завдають непоправної шкоди природі, та й зрештою
самим собі.
Нещодавно, спільними зусиллями, за
дієвої участі усіх свідомих і небайдужих
жителів вулиці Івана Ле ліквідували це
«творіння рук людських». Координатором дій виступив Андрій Дудник.
Активно включилися в роботу по наведенню порядку члени виконкому міської
ради Петро Нечитайло, ПП Олександр
Орел, Олександр Воротило, ТОВ
«Кристал», місцеві жителі зібрали кошти. Не можна не відмітити і той факт, що
депутат районної ради Олексій Чхало,
який не являється мешканцем Городища,
також активно займався проблемою по
вивезенню сміття з вулиці Івана Ле.
Міська рада виступила організатором
заходу.
Спецтехніка КП «Комунальника» працювала ледь не до заходу сонця, допоки
не привела територію до належного естетичного вигляду. Але показове у цій ситуації не те, що нарешті, через скільки
років все ж навели бодай відносний поря-

док, а реакція окремих людей на цю «подію». Так, одна бабця, за плечима якої
мабуть чималий досвід і життєва
мудрість, споглядаючи роботу по прибиранню смітника ледь не з жахом вигукнула: «Куди ж ми тепер будемо зносити
сміття?» Коментарі, як кажуть, зайві.
Дивина та й годі, інакше не скажеш. І це
пролунало з вуст літньої жінки.
Це яскраво ілюструє те, що деякі
люди, незважаючи на свій
поважний вік, навіть не усвідомлюють, що
своїм «надмірним заповзяттям», а

точніше свинством, даруйте, але інакше
не назвеш, чинять не лише протиправні
дії ,а й породжують довкола грубу антисанітарію. Таке враження, що ми досі
живемо десь у лісі, чи то в степу. Без найменших докорів сумління позбавляємося
від сміття середньовічним способом, тобто, - де небудь і як небудь.
Порозмовлявши з місцевими жителями робиш висновок, що люди добре знають хто носить сміття у невстановлене
місце, коли носять і навіть, по скільки
відер. Знають, і мовчать…

Ми постійно нарікаємо на гори усілякого непотребу у лісах, парках, скверах,
на узбіччях доріг, інколи до хрипоти у
горлі сваримо забруднювачів природи,
клянемо їх, як кажуть, на чому світ стоїть
і на цьому все … Вважаємо, що тим
самим сповна виконали свій громадський
обов'язок і совість наша чиста. А така
позиція мабуть, найгірше, що може бути.
Пасивне, споглядацько-байдуже ставлення призводить до того, що віз, як
кажуть, і нині там. А від того ми і маємо
те, що маємо...
Робота по ліквідації ще одного стихійного смітника у місті можливо вплине
на свідомість окремих довколишніх мешканців, і наступного разу люди будуть
більшь обачними і милосердними до природи. Будемо сподіватися, що належні
висновки будуть зроблені і ділянка,
рясно встелена колись купами сміття,
знову тішитиме око своєю красою.
Хочеться щоб дії та вчинки людей були
гідним прикладом для наслідування, а не
зайвим приводом замислитися над безкультур'ям і негідною поведінкою деяких
наших співгромадян.
Коли нас щось не влаштовує, чи то
йде мова про побут, сферу обслуговування, чи щось інше, з наших уст часто зривається щось на зразок: «Як можна, живемо ж у цивілізованому суспільстві!» Але
давайте на хвилинку замислимось і спробуємо дати відповідь на запитання: Чи
наші щоденні вчинки відповідають тій
цивілізованості, якою так хизуємось?
Мабуть, що не всі, далеко не всі…
Тарас ПАСІЙ
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ГОРОДИЩЕ: ПОЧАТОК ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ

Заводський ставок
До кінця XIX ст. у Городищі ще
зберігалися рештки давнього поселення-городища, на місці якого й
виникло містечко. З грубезного
тому "Опис Київського губернського статистичного комітету"
дізнаємося, що станом на 1 січня
1900 року у власницькому містечку Городище нараховувалося 2344
двори, населення складало 15019
душ, з них чоловіків – 7461 і жінок
– 7558. Головним чином городищани займалися хліборобством.
Крім того, чимало селян вирушали
на заробітки у Херсонську, Катеринославську, Таврійську губернії та
на Криворізькі рудники. У Городищі діяли казенна поштовотелеграфна і поштово-земська
станції. В містечку було 8421 десятин землі, з них належало селянам
– 5257, поміщикам – 3061, церквам – 102 десятини. Містечко
належало Катерині Балашовій. Господарство в маєтку вів управляючий Максим Крижанівський. Він
впровадив шестипільну систему
сівозміни, коли посівна площа
була поділена на шість частин і
кожна по черзі засівалася іншими
культурами. А селяни господарювали по трьохпільній системі: пар,
озимі, ярові.
У Городищі волосним старшиною був Василь Милаш, сільськими старостами Іван Пльотка і
Василь Тесленко. Утримання
волосних посадових осіб обходилося в 970 руб і сільських – у 788
руб 32 коп. Жалування волосний
старшина отримував у розмірі 300
руб, а писар – 550 руб на рік.
У 1839 році були створені
волосні суди. Справи розбирав староста і найбільш авторитетні
місцеві жителі. Часто покарання
відповідало не тільки офіційним
статтям Сільського Судового Уставу, а й місцевим звичаям. Наприклад, злодія могли водити по вулицях для більшої людської ганьби.
У Городищі знаходилося
волосне правління, мировий посередник, мировий суддя, судовий
слідчий, становий пристав, призовна дільниця по відбуванню
військової повинності. До складу
волості входило: містечко, село,
поселення, 2 хутора, ферма,
залізнична станція. У волості проживало 25313 осіб (чоловіків –
12594, жінок – 22719). У волості
рахувалося 18457 десятин землі. Із
них 10081 десятина належала
поміщикам, 207 – церквам і 8146 –
селянам. Зручної, орної землі було
11647, сінокісної – 878, під лісами
– 3860, під кущами і заростями –
1360, незручної – 640, із них під
річками, ставками, озерами і болотами – 38 і під дорогами – 22 десятини. Якість землі – чорнозем і частково пісок. 8133 десятин селянської землі були обкладені зборами: казенними – у 20572 руб 62
коп. і мирськими – в 7416 руб 6
коп.
В Городищі діяли: 3 православні церкви, каплиця, єврейська
синагога, сільськогосподарська

першого розряду школа, однокласна народна школа, 3 церковно-приходські, бурякоцукровий
завод, керамічний завод, пивоварний завод, 3 і крупорушки, 3
водяні млини, 30 вітряків, 25
кузень, медоварний завод, 2 заводи з виготовлення штучної мінеральної води, 3 шорні майстерні,
м е бл ь о в а н и й буд и н о к , 6
заїжджих дворів, винний льох.
Навіть сьогодні на будівлі
районного військкомату можна
розгледіти викладений цеглою
напис: "Еврейская больница".
Вона була зведена 1910 року. У
1912 році лікарня стала земською.
Працювали 2 лікаря, 2 фельдшера,
діяла аптека, аптечний склад.
Провізором спочатку був Фертман, а потім Роміс.
У Городищі видобували граніт,
пісок, лабрадорит. Люди жили
заможно. Службовці маєтку, що
мали тимчасову фінансову скруту,
могли звернутися до ощаднодопоміжної каси, яка діяла з 1910
року. Існувала філія Державного
Банку. Місцева друкарня
М.Е.Юдицького випускала
поліграфічну продукцію, зокрема
дипломи сільськогосподарської
школи. Був хлібний магазин
(склад), де на 1 січня 1900 року
мався 301 четверик озимого і 895
четверики ярового хліба. Якщо
взяти до уваги, що четверик – це
куль в чотири пуда, тоді виходить,
що озимого зерна зберігалося
19722 кг, а ярового – 58642 кг.
Запасний продовольчий капітал
на той час досяг суми в 14495 руб.
Відповідав за правопорядок у
Черкаському повіті становий пристав. У своєму підпорядкуванні він
мав піших та кінних поліційних
урядників, соцьких, які служили
на ділянках стану. У селах були
десяцькі. Поліція розслідувала злочини, вела паспортизацію населення. Також займалася коробочним збором. Це був такий вид
місцевого податку. Його збирали
при відкритті магазинів, прибуткових закладів, при реєстрації договорів купівлі-продажу коней. Боролися з конокрадством, яким
грішили кочові цигани.
Робітник у ті часи отримував
200-600 рублів на
рік, в залежності від
кваліфікації. Учитель міської 4класної школи мав
близько 400 рублів.
Для прикладу, 1
фунт (400 грамів)
хліба коштував 6
копійок, м'яса - 15
копійок. Хороші
чоботи можна було
придбати за 10
рублів. За відро
горілки (12 л) правили 6 руб 50 коп.
У 1911 році, у
зв'язку з революційною ситуацією,
вийшов указ, що

забороняв неконтрольовані
масові зібрання. Зі спогадів чоловіка, який тоді парубкував, місцева
молодь на вечорниці сходилася в
садку Литвина (це у районі
Польського цвинтаря), їх попередили про обмеження. Одна компанія вирішила на останок погуляти. Зібралося 12 осіб. Одягнулися
зі смаком, по моді тих часів. Придбали 3 пляшки вина, цукерок, 2
батони хліба з апетитною скоринкою. Найняли фотографа, щоб зробити колективне фото. На все це
хлопці здали по 20 коп., а дівчата –
по 12 коп. Гроші ніби й не малі, але
й не великі.
В Городищі працювали фотографи, переважно євреї:
М.М.Хмельницький, К.А.Іванов,
М.Б.Фріденталь, Манусов, Солящ а н с к а я , Х . Р. Л е щ і н с ь к и й ,
Гіршгорін.
Згідно статистики, середньодушове споживання м'яса в 1913
році по імперії становило 73 кг на
рік, а Україна була далеко не найбіднішою її частиною. Проста селянська родина мала в своїй господі
коня, пару волів, одну-дві корови,
кілька овець (задля вовни, кожухів
та м'яса), свиноматку й кнура, що
давали на рік два приплоди,
кролів, без ліку курей, качок,
гусей, індиків. Все це давало молокопродукти, м'ясо, сало, яйця.
Перш за все продукція йшла на
задоволення власних потреб,
лишки виносилися, вивозилися і
виводилися на базар, де прилавки
ломилися від усього того добра.
Ціни на продовольчі товари були
дуже доступні – тож жителі містечка могли безбідно існувати на заробітну плату.
У 1907 році однокласне
міністерське училище в Городищі
було перетворене на двокласне.
Там навчалося 208 хлопців і 83
дівчини. Навчання тривало 2 роки.
Також функціонувало приватне
жіноче училище першого розряду
О.І.Яновської. Станом на 1910 рік в
одному підготовчому та чотирьох
основних класах навчалася 71 учениця, серед них 29 були з міщанських сімей та 33 – з селянських.
Начальний процес забезпечувало
8 осіб. Плата за навчання в підготовчому класі становила 60 рублів,
надалі розцінки зростали до 80
рублів.
У Городищі навіть планували
відкрити реальне училище з
технічними класами. У липні 1913
року зібралася загальна сходка
містечка. Говорили, що вже є 3
однокласні і 3 двокласні училища,
але діти, які їх закінчили, залишаються без подальшого навчання.
Тому подали прохання до
вищих інстанцій: замість запланованого до будівництва однокласного земського училища відкрити
чотирикласне міське училище.
Асигнування будівництва брало на
себе земське зібрання. Але питання десь нагорі загальмувалося.
Тому 9 лютого 1914 року громада
за пропозицією сільських старост
підняла вимогу про створення при

училищах (двокласному міністерському і земському однокласному, що відкривалося) ремісничих
відділень. Для хлопців – слюсарно-ковальського, столярного і
токарного ремесла, а для дівчат –
крою і шиття. При цьому громада
заявляла, що буде виділяти на їх
утримання 600 руб на рік.
― У Городищі економія була
там, де потім зробили колгосп XII
з'їзду, це біля залізниці, ― розповідав городищанин Петро
Андрійович Воротило, 1911 р.н.
Маріїнська була там, де тепер
сільгосптехніка. Досі зберігся будиночок на два входи. З одного боку
була контора, з іншого – мешкав
начальник економії... Започатковувалося поселення довкола цукрового заводу та залізничної
станції Воронцовська. При ній
було 2 двори, проживало 18 осіб
(чоловіків – 10, жінок – 8). Головне
заняття жителів – служба.
П р и Го р о д и щ і б у л а й
Софіївська молочна ферма. У 1890
році її побудували в урочищі Дурні
Яри. Там було 2 двори і 6 жителів –
порівну чоловіків і жінок. їхнім
головним заняттям, зрозуміло,
було сільське господарство.
З іншого боку містечка – хутір
Набоків (нині село, що підпорядковане міськраді). Там було дворів
– 290, жителів – 2001 (чоловіків –
989 і жінок – 1012). Люди теж вели
сільське господарство та відправлялися на заробітки на Криворізькі рудники. На хуторі була
школа грамоти.
Населення Городища, як
свідчать історичні матеріали, поділялося на селян, що проживали
переважно по окраїнах; євреїв, які
компактно оселилися у центрі
містечка (по ліву сторону
Нинішньої вулиці Миру, починаючи від обеліску і до виїзду з міста –
нинішнього автовокзалу);
робітників цукрозаводу, які проживали на прилеглих до підприємства територіях; а також
міщан, оселі яких були в різних
куточках містечка, але тяжіли до
його центру.
В Державному архіві Черкаської області зберігаються Документи Городищенського волосного
правління з 1873-го по 1917 рік.
Усього 13 справ. Це протоколи
засідань Комітету з питань утримання Городищенської громадської лікарні, витяг із ухвали Городищенського сільського сходу від
19 лютого 1905 року про розкладку казенних і мирських зборів,
фінансові звіти сільських громад,
прибутково-видаткові книги, особові рахунки платників податків,
квитанції про сплату поземельного податку, списки неплатників
зборів і військовозобов'язаних,
листування з священиком Пантелеймонівської церкви завідувачем школи.
За матеріалами книги
Володимира ЧОСА
Городище: велика історія
маленького міста
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Зам. №

КП «Комунальник»
запрошує на роботу
СЛЮСАРІВ ВОДОГОНУ.
Телефон
для довідок:2-20-63

КП «Комунальник»
надає послуги:
-з викачки та вивезення
нечистот,
- ритуальні послуги (автомобіль з ковром, найдешевші
труни),
-пробивка каналізації,
- перевезення вантажів до
4т.
- вивезення твердих побутових відходів,
- послуги екскаватора,
- розпилювання лісоматеріалу,
- послуги спецмашини «вишка» (на висоту до 11 м).

Тел. 2-20-63
«Комунальник» дякує
споживачам за вчасно сплачені
комунальні послуги.

До уваги
жителів міста
На зимовий період
вивіз сміття від населення в межах міста здійснюється не за графіком. Це
спричинено нерентабельністю для КП «Комунальник». Для бажаючих
вивезти сміття необхідно
здійснити індивідуальну
заявку за тел. 2-20-63.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Городищенська міська рада оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади спеціаліста по
зв'язках із громадськістю.
Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта,
вміння працювати на комп'ютері.
Термін заяв на участь у конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення. Адреса:
м.Городище, вул.Грушевського,
11. Т. 2-41-27.

