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ПРИЗНАЧЕНО ГОЛОВУ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

16 січня відбулося офіційне представлення голови Городищенської районної державної адміністрації. Таку відповідальну місію як керівництво районом, Президент України Віктор Янукович довірив Олександру Ганжі. Представити новопризначеного керівника району за дорученням голови облдержадміністрації, Героя України Сергія Тулуба прибув керівник апарату-заступник
голови облдержадміністрації Михайло Пузяк. На представленні новопризначеного керівника були присутні міський голова Володимир Мирошник та секретар міської ради Андрій Оверченко.

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

Щорічно 22 січня український народ святкує
День Соборності України. Цього року, згідно наказу Президента України, ми святкуємо День
Соборності та День Свободи України. Цей день є
ще одним нагадуванням, що ми -- єдина держава, єдиний народ!
Свято є реальним втіленням вікової мрії
українців про свою суверенну державу.
Суспільна, духовна і територіальна єдність -найважливіші умови для зміцнення та розквіту
України.
Гортаючи сторінки нашої держави, приходить
велике розуміння того, скільки людей віддали
свої життя за те, щоб нині ця земля вільно дихала, щоб люди, народжені тут, були щасливими
господарями своєї землі. Адже свобода, незалежність -- найцінніший дарунок!

Шановні
городищенці!
Від депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради та від себе особисто, бажаю
всім нам довгих і щасливих років життя в нашій
сильній, могутній, незламній, вільній Україні! Сердечно бажаю вам, шановні громадяни, міцного
здоров'я, щастя, достатків, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє рідного краю та України! Щиро вітаємо вас із Днем Соборності та Свободи. З нагоди свята зичу всім городищенцям
здоров'я, злагоди, сил, натхнення і твердо вірю в
наш спільний для всіх успіх. Нехай вам щастить.
З найкращими побажаннями,
міський голова
Володимир МИРОШНИК

Споконвіку український народ прагн у в ж и т и в од н і й
спільній країні, не
розділеній кордонами.
22 січня 1919 р. – посправжньому світла
дата для кожного щирого українця, патріота
своєї землі. Живий ланцюг, який простягнувся
із заходу українських
земель – до сходу вчергове довів, що українці
– великий народ, а
Україна – велика держава, яка просто приречена бути процвітаючою, якщо на її теренах проживають такі
люди.
20 січня в Городищі
відбулося вшанування
цієї пам'ятної дати. В.о.
голови районної ради
Олександр Біба,
заступник голови райдержадміністрації
Володимир Шевченко
та міський голова Володимир Мирошник привітали всіх присутніх зі
святом і поклали квіти
до пам'ятника С.С. Гулака-Артемовського.

НА ВОДОХРЕЩЕ ОЧИСТИЛИ ДУШІ
Хрещення Господнє – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та греко-католицькі християни відзначають 19 січня, тому збігається зі святом Богоявлення, однак ці свята слід
розрізняти. Народні назви свята – Йордана (або Ордана), Водохреще.
Вважається, що на Водохреще, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби.
В цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з Водохреще не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року.
Не залишилися осторонь святкування і городищенці. 19 січня на кар'єрі колишнього цегельного заводу Отець
Богдан Жигало відслужив службу, освятивши воду. Після процесу освячення всі бажаючі змогли скупатись в ополонці, тричі занурившись. Потрібно відзначити той факт, що сміливців назбиралося чимало.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Городищенська
міська рада оголошує конкурс на надання в оренду частини приміщення
ЗАТ «Волошка»,
р о з м і ще н о го з а
адресою: м.Городище, вул..Миру,
117 (119).
Заявки на участь
у конкурсі приймают ь с я п р от я го м
місяця з дня опублікування оголошення за адресою:
м . Го р о д и щ е ,
вул..Грушевського,
11, городищенська
міська рада. Тел. 241-27.
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ПРИЙНЯТО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ
Зелена красуня
на залізничній площі
Пройшли новорічні та різдвяні
свята, які активно відзначалися громадою Городища. А що ж це за
Новий Рік без ялинки, яких було
встановлено аж дві. Одну -- на
Площі Миру, а іншу -- на
залізничній площі.
Лісова красуня, встановлена
на залізничній площі, подарувала
радість не тільки жителям густонаселеного мікрорайону, а й усім городищанам.
Встановлення ялинки відбулося з ініціативи громадської організації ”ФК ”Цукровик" на прохання
жителів міста. Адже в минулі роки,
коли тут ставили ялинку, це викликало значне пожвавлення місцевого населення. Організовуючи свято,
люди самовіддано робили свій внесок у загальну справу. Добру справу
вдалося здійснити перш за все
завдяки об'єднуючій силі
тодішнього голови районної ради,
а нині голови райдержадміністрації
Олександра Ганжі, сприянню
заступника голови райради Олександра Біби. Ялинку подарував
місту депутат обласної ради Олександр Лупашко, адже зелена красуня виросла на території його приватного с/г підприємства АФ
”Шульц”. Встановлювати ялинку та
прикрашати посприяли начальник
КП ”Комунальник” Микола Івашньов, начальник залізничної станції
Наталя Орел, ГО ”ФК ”Цукровик”
Микола Грабенко і Василь Незамутінов. За всебічну підтримку
особлива подяка Олександру Герасименку. Щоб гарно прикрасити
ялинку, організатори віднесли
учням ЗОШ № 1 та діткам ДНЗ ”Джерельце” по 10 кг цукерок, а малі
умільці залюбки виготовили іграшки. Аби придбати справді красиву і
якісну гірлянду, скинулися коштами
місцеві бізнесмени: Андрій Биба,
Сергій Козюра, Павло Козюра,
Олександр Козелецький, Юрій
Білан, Володимир Білан, Олег Трохименко, Роман Лупашко, Олександр Орел, В'ячеслав Олексійчук,
Олексій Іванченко, Віталій Чорний, Сергій Іваненко, Віталій Яхній,
Роман Козюра, Віктор Гайдамака,
Сергій Петренко, Олег Коноплін,
Юрій Лободюк. Разом зібрали пристойну суму -- 3950 грн. Сценарій

свята “Новий рік з “Цукровиком”
підготували кращі творчі сили
міського центру культури і туризму
(директор Галина Боршош), вони ж
виконали значний обсяг робіт з проведення свята.
Як тільки спалахи феєрверків
сповістили про прихід 2012 року,
біля ялинки розпочалося народне
гуляння “Новий рік з “Цукровиком”.
Громаду сердечно вітав Дід Мороз
(депутат міської ради від Партії регіонів Андрій Биба) та Снігуронька
(Оксана Грабаровська). Відбувався
постійний рух народу. Приходили
вже в хорошому настрої, біля ялинки відкривалося друге дихання.
Одні люди приїздили на свято (поодинці й компаніями), інші відходили. Проте весь час біля ялинки
були присутні більше сотні веселих
громадян. Дружні хороводи водили аж до п'ятої години ранку!
Жваво працювали всі торгівельні
точки.
Ялинка подарувала радість і
створила святковий настрій дітям,
молоді, дорослим, пенсіонерам,
усім городищанам та гостям нашого міста. Адже залізничний вокзал - це парадний вхід Городища Свято
пройшло без порушення громадського спокою.
-- Ялинка височіла і дарувала
людям радість до Водохреще,-- розповів почесний президент ФК ”Цукровик” Андрій Биба. -- Дуже приємно, що новорічне свято вдалося
створити спільними зусиллями
місцевої влади, бізнесу і громадськості. Це ще одна часточка
нашої праці на виконання Програми Президента України ”Україна
для людей”. Люди дякують організаторам, просять щоб таке свято
зробили і на наступний рік.
Приємну святкову атмосферу в
місті, крім ялинок, створювали
новорічні вогники, гірлянди, іграшки, що прикрашали установи,
організації, заклади торгівлі та розважальні заклади міста. За що велика вдячність цим небайдужим
людям. Велике сподівання, що
наступного року збільшиться
кількість тих, хто підтримає цю
добру традицію.
Володимир ЧОС

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ
ЖИТЛО В ГОРОДИЩІ
Усіх, хто не пройшов перереєстрацію, із квартирної черги можуть
зняти. Процедура перереєстрації є
обов'язковою.
У людей можуть бути зміни в
складі сім'ї. Хтось міг отримати
пільгу, а хтось її втратив. Щоб усе це
вказати, потрібні відповідні документи, які подають при перереєстрації. Вона проходить щороку у четвертому кварталі. Громадяни, проходячи процедуру, підтверджують
своє право перебувати на квартирному обліку.
Якщо громадянин не пройде
перереєстрацію, він не подає документи і питання про отримання
житла не розглядатимуть, оскільки
не буде паперів, за якими можна
робити пропозицію.
Перереєструватися повинні усі,
хто стоїть у черзі. Винятків ні для
кого немає. Якщо у людини не було
змін у сім'ї, треба принести ті ж документи, які подавали раніше. На 1
січня повинні бути оновлені дані.

5 січня відбулося засідання
15 сесії міської ради VI скликання. В роботі сесії взяли участь 24
депутати. Відкрив та провів
засідання міський голова Володимир Мирошник. На порядок
денний було винесено 9 питань.
Одним із найголовніших стало
прийняття міського бюджету на
2012 р., навколо якого й будуватиметься соціально-економічний розвиток міста у поточному
році. Дане питання висвітлила
економіст міської ради Олена
Лебедь. Депутати дуже активно
обговорювали і дискутували
про міський бюджет. Часто, при
прийнятті того, чи іншого рішення їхні голоси розділялися
майже навпіл і для прийняття

рішення не було більшості, що
означало важливість питання та
намагання депутатів раціонально використати кожну копійку
на потреби громади.
Про ставки земельного податку на 2012 р. для громадян в
адміністративних межах Городищенської міської ради; про
ставки земельного податку на
2012 р. для суб'єктів господарської діяльності в адміністративних межах Городищенської
міської ради; про затвердження
розміру орендної плати за
земельні ділянки в адмінмежах
Городищенської міської ради (в
межах населеного пункту) на
2012 р. доповів заступник
міського голови Микола Скали-

га. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від
15.06.2011 р. №9-23/VI. (Про
місцеві податки і збори на 2012 р.
і про затвердження Програми
соціально-економічного розвитку на 2012 рік «Будуємо нове
Городище» інформував секретар міської ради Андрій Оверченко. Про затвердження штатного розпису працівників освіти; про затвердження штатного розпису працівників культури
(МЦКТ); про затвердження штатного розпису працівників апарату міської ради інформував
перший заступник міського голови Анатолій Вибрик.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Рішенням
сесії міської
ради, Роману
В о л о щ у к у
посмертно присвоєно звання
«Почесний громадянин Городища». Свідоцтво
про присвоєння
цього звання
передав міський
голова Володимир Мирошник
нащадкам Романа Івановича.
Нещодавно
групи Григорію Орлу. Квартиру
керівник міста
Володимир Мирошник вручив для ветерана придбали за кошти
ордер на житло ветерану Великої
Вітчизняної війни, інваліду І державного бюджету.

Ситуація з безробіттям в Городищі
Питання безробіття в Городищі є досить болючою проблемою, для вирішення якої докладається багато зусиль керівниками району та міста,
в рамках виконання Програми «Будуємо нове
Городище». За даними районного центру зайнятості, чисельність незайнятих громадян міста, які
перебували на обліку, станом на 1 січня поточного року становила 302 особи. Всього перебувало
на обліку 1028 незайнятих жителів міста. З них

службою зайнятості працевлаштовано 458 городищенців, 29 з яких отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності. На робочі місця,
створені за рахунок дотацій роботодавцям – 36.
Профнавчання пройшли 125 городищенців. У громадських роботах приймали участь 390. Статус
безробітного мали 750 мешканців Городища.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Кому потрібні хащі

навчий комітет вирішив задовольнити прохання громадянина, надавши дозвіл на вирубку порослі клена.
Дуже добре, що є громадяни, які пильнують за
порядком у місті та вчасно реагують на підозрілі дії.
Проте значна частина насправді протиправних дій
залишається непоміченими. Депутатський корпус
та виконавчий комітет міської ради звертається до
жителів міста і закликає берегти не лише власне
майно, але й комунальне, стежити за чистотою
вулиць, водних ресурсів і т.д. Мудрість полягає не в
тому, щоб жити за принципом маркізи де Помпадур
«Після нас хоч потоп», а так, щоб нащадки згадали
про нас вдячним теплим словом.
Олександр МЕДВЕДЄВ

5 грудня до виконавчого комітету міської ради
надійшов сигнал, що в районі колишнього цегельного заводу відбувається незаконна вирізка дерев.
Реагуючи на сигнал, на місце події виїхав керуючий
справами виконавчого комітету міської ради
Михайло Ніколаєнко. Розібравшись у ситуації, виявилося, що громадянин діє відповідно до закону.
Згідно ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (делеговані повноваження),
Закону України «Про охорону навколишнього середовища», виконавчий комітет міської ради розглянув заяву громадянина, в якій він просив надати
дозвіл на вирубку порослі клена, що знаходиться
біля водовідвідної канави по вул. Кожедуба. Вико-

БУДУВАТИ
ЗА ПРАВИЛАМИ –
ДЕШЕВШЕ

Однією із особливостей цивілізованого суспільства є впорядковане
будівництво. Справжню естетичну
насолоду можна отримати від красивих зразків архітектури. По-справжньому милують око красиво зведені
Виключити з черги на помеш- будинки, які стоять, ніби «під шнукання можуть тих, хто втратив рок». Саме з метою не стільки естепотребу в наданні іншого житла. Це тичної краси, скільки практичності і
можуть бути люди, які самі купили правильності потрібно будувати
помешкання чи отримали його в відповідно до всіх норм.
Проте, для нашого міста не є новиною звеспадщину. Знімаємо сім'ї, де зменшилася кількість людей і тепер їм дення самобудів. Вважаючи, що спочатку збувистачає житлової площі. Ті, що виї- дую, а там отримаю всі необхідні дозволи, або й
хали в інше місто, теж не можуть зовсім без них проживу, все рівно ніхто не змуперебувати в черзі. З пільгової черги сить руйнувати будівлю.
знімаємо людей, які втратили
Так, справді, ніхто не приїде зі стінобитними
пільги. Це можуть бути громадяни, машинами і силою не змусить господаря розібраякі мали їх за місцем роботи. На- ти те, що збудовано. Проте, як зазначив начальприклад, учителі та міліціонери, які ник відділу містобудування та архітектури райзвільнилися і тепер працюють в держадміністрації Костянтин Філоненко, у відіншій галузі. Таких переводимо у ділі містобудування та архітектури повноважень
загальну чергу.
немає, щоб задіювати відповідні заходи проти
Зараз може стати у чергу на квар- порушників. Такі повноваження є в інспекції дертиру кожен не забезпечений жит- жавного архітектурно-будівельного контролю в
лом. Норма у Городищі – 6 квадрат- Черкаській області. Інспектор приїздить до Гороних метрів площі на людину. Якщо дища двічі на тиждень у вівторок і середу. З 2009 р.
вона менша, можна ставати у чергу. інспекція стає обласного підпорядкування.
Потрібно жити у місті, де стаєте на
― За самовільне будівництво, 99 відсотків
облік, не менше трьох років і мати порушників рано чи пізно буде оштрафовано, ―
реєстрацію.
запевняє Костянтин Філоненко. ― Проте, штрафи
Секретар міської ради це ще не найгірше. Самовільно збудованим
Андрій ОВЕРЧЕНКО об'єктом не можна буде нотаріально розпоряди-

тись, його неможливо продати, подарувати і т.д.
Але самобуд можна легалізувати. Тут існує два
варіанти, перший – якщо будівлю збудовано без
порушень будівельно-технічних норм, тоді процес легалізації простіший, а інший – якщо будівля
збудована з порушеннями будівельно-технічних
норм, тоді легалізувати практично неможливо.
Досвід свідчить, що ті, хто вже зустрічався з проблемами легалізації самобуду, наступного разу
будують відповідно до правил, тому що так
дешевше. А як правильно будувати, можна проконсультуватися у відділі містобудування та
архітектури РДА безкоштовно, ― продовжує Костянтин Олександрович.
Ще одним важливим моментом, про який
потрібно згадати є процес легалізації самобудів.
Для тих, хто не має свідоцтва на право власності
на житловий будинок, до кінця поточного року
існує спрощена схема отримання свідоцтв. Тому
всім жителям Городища необхідно перевірити
наявність відповідної документації на будівлі.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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КОЖНА ДИТИНА МРІЄ ПРО БАТЬКІВ
Кажуть, перед Богом усі рівні. Кожне
немовля, з'являючись на світ, хоче зростати у повноцінній, люблячій, щасливій
родині. Вчені стверджують, що дитина
відчуває бажана вона, чи ні, перебуваючи ще в стані ембріона.
Так склалося в суспільстві, що одні
діти виховуються в заможних сім'ях, інші
– в неблагополучних родинах, а треті
дітлахи зовсім не знають, що таке родина. Вони не знають як це засинати під
мамину колискову. Єдине не викликає
сумніву, що це по-справжньому нещасні
діти, позбавлені такого звичного і водночас простого поняття, як батьківське
піклування… Після досягнення вісімнадцятирічного віку і виходу з державних
закладів, вони потрапляють у самостійне
життя, до якого зовсім непристосовані.
Зараз досить складно прожити молодим
спеціалістам, після закінчення навчального закладу. Поїхавши працювати до
іншого населеного пункту, постає безліч
проблем, найголовніші з яких – робота й
житло. Співвідношення цін на квартири і
рівень заробітних плат дозволяє придбати помешкання років через 20-30 і то при
умові, щоб нічого не їсти і ходити без одягу. Їм допомагають батьки, готуючи «торби» і гроші, які без кінця передають, бо
син, чи дочка, проживаючи в місті, не
можуть самостійно себе утримувати. А
про випускників державних закладів і
говорити немає чого…
― Держава певною мірою піклується про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Після
досягнення 18 років виплачується
одноразова грошова допомога, після
закінчення навчального закладу «підйомні». При потребі надається
соціальне житло та обов'язкове працевлаштування, пільги при вступі до вищих
навчальних закладів. Єдиною проблемою є невміння правильно скористатися
всіма цими привілеями, через непристосованість до самостійного дорослого
життя, ― зазначила начальник служби у
справах дітей РДА Наталія Качуровська.
Не потрібно ставити тавро на людях,
котрі виховувалися в дитбудинках, багато з них стали достойними громадянами
з великої літери. Багато й тих, хто зростав
у повноцінних сім'ях і «збився зі шляху».
Проте, нічого не може замінити
батьківської любові. Часто батькиусиновителі стають кращими, ніж біологічні. Вирішивши взяти на виховання
чужу дитину, фахівці зі служби у справах
дітей райдержадміністрації радять зважити всі «за» і «проти». Дитина при
народженні успадковує батьківські гени.
Що саме буде закладено в дитині – не
відомо нікому. Але правильне виховання
зводить до мінімуму батьківський «спадок».
Для нашого міста не є дивиною, коли
дитину усиновлюють, а потім народжують своє. Всю увагу приділяють рідному
синові чи доньці, а про усиновлене забувають, передаючи його бабусямдідусям, або і взагалі повертають його
назад, ніби непотрібну іграшку, яка вже
набридла.
Кожен, хто бажає усиновити дитину,
хоче отримати здоровеньке, без вад,
бажано сироту, із нормальною спадковістю.
Сімейні форми виховання дітей-сиріт
та дітей є пріоритетними та вагомими у
формуванні їх як особистостей.
Згідно із Сімейним Кодексом України
встановлення опіки та піклування – це
влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї
громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах

із цими дітьми, з метою забезпечення їх
виховання, освіти, розвитку, захисту їх
прав та інтересів.
Відповідно до Цивільного кодексу
України опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих
немайнових і майнових прав та інтересів
малолітніх та неповнолітніх осіб.
Опіка встановлюється над дитиною,
яка не досягла чотирнадцяти років, а
піклування - над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування,
а також судом у випадках, передбачених
Цивільним кодексом України.
Серед людських вчинків немає благороднішого, ніж захист і виховання
дітей, які залишилися без сім'ї,
батьківського тепла та опіки. Тому, найбільш вразливою категорією осіб, які
потребують державної підтримки, були і
є діти, що залишились без піклування
батьків, діти-сироти.
Держава за рахунок коштів державного бюджету надає та виплачує допомо-

рішення про встановлення опіки чи
піклування.
Розмір такої допомоги має дорівнювати розміру, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного
віку.
Разом з цим, у разі коли на дитину
виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія,
державна допомога, розмір допомоги на
дитину, над якою встановлено опіку чи
піклування, визначається як різниця між
двома прожитковими мінімумами для
дитини відповідного віку та розміром
призначених пенсії, аліментів, стипендії,
державної допомоги. Розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат,
одержаних на дитину за попередні шість
календарних місяців.
Крім того, у разі коли для дітей, над
якими встановлено опіку чи піклування,
аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов'язані їх утримувати), пенсія,
стипендія, державна допомога за попе-

ги на дітей, які влаштовані у сімейні
форми виховання.
Питання надання допомоги дітям,
переданим на виховання в сім'ї, регулюються Законом України „Про державну
допомогу сім'ям з дітьми” та прийнятими відповідно до нього нормативноправовими актами.
Цей Закон встановлює гарантований
державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і
спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у
загальній системі соціального захисту
населення.
Насамперед, слід зазначити, що
право на допомогу на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування, мають
особи, призначені в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського
піклування, які внаслідок смерті батьків,
позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися
без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу
дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування. Така допомога
вважається власністю дитини.
Важливо зазначити, що допомога на
дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування, призначається на підставі

редні шість календарних місяців не нараховувалися, зазначена допомога призначається у розмірі двох прожиткових
мінімумів для дитини відповідного віку.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається з місяця, в якому була подана заява
з усіма необхідними документами, та
виплачується щомісяця до моменту
досягнення дитиною 18-річного віку
включно.
У разі коли до заяви не додані всі
необхідні документи, орган праці та
соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи мають бути
подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення
за призначенням допомоги вважається
день (місяць) прийняття або відправлення заяви.
Про призначення цієї допомоги чи
про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і виплачує зазначену допомогу,
видає чи надсилає заявникові письмове
повідомлення протягом п'яти днів після
прийняття відповідного рішення.
При цьому, варто зазначити, що існують випадки, в яких виплату допомоги на
дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування, може бути припинено.

Підставою для припинення виплати
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, є:
звільнення від виконання обов'язків
опікуна чи піклувальника;
працевлаштування або взяття шлюбу
дитиною до досягнення нею 18-річного
віку;
усиновлення дитини, передача дитини батькам;
досягнення дитиною18-річного віку;
надання неповнолітній особі повної
цивільної дієздатності, якщо вона записана матір'ю або батьком дитини.
У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата
зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у справах дітей, виконавчий комітет
міської, сільської (селищної) ради зобов'язані у десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального
захисту населення, які виплачують допомогу.
Отже, виплата допомоги припиняється за рішенням органу праці та
соціального захисту населення з місяця,
що настає за місяцем, в якому виникли
відповідні обставини.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, виплачується щомісяця за вибором опікуна,
піклувальника, якій призначена допомога, Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта"
за місцем її проживання або через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку.
У разі зміни місця проживання одержувача допомоги, її виплата продовжується органом праці та соціального
захисту населення за новим місцем проживання з дня (місяця) звернення, але не
раніше, ніж з дня реєстрації.
Допомога, яка не отримана вчасно
внаслідок невиконання її отримувачами
умов, визначених цим Порядком, виплачується за минулий з моменту призначення час, але не більш як за три місяці з
місяця звернення за її одержанням.
Призначені, але своєчасно не одержані суми державної допомоги сім'ям з
дітьми з вини органу, що призначає або
виплачує зазначену допомогу, виплачуються протягом будь-якого часу без обмежень. При цьому виплата здійснюється
виходячи з розміру прожиткового
мінімуму, встановленого на день її призначення.
Призначені суми допомоги на дітей,
над якими встановлено опіку чи піклування, недоодержані у зв'язку із смертю
одержувача, виплачуються членам сім'ї
померлого, які проживали разом з ним
на день його смерті, або опікуну (піклувальнику). Зазначені суми виплачуються,
якщо звернення за ними надійшло не
пізніше ніж протягом трьох місяців після
смерті одержувача.
У разі затвердження нового розміру
прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку розмір допомоги на
дітей, які перебувають під опікою чи
піклуванням, перераховуються без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий
мінімум.
Зазначеним Порядком також передбачено, що орган, який призначає і виплачує державну допомогу сім'ям з
дітьми, у тому числі, допомогу на дітей,
над якими встановлено опіку чи піклування, повинен давати роз'яснення з
питань її призначення і виплати та надавати заявнику допомогу в одержанні
необхідних документів.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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Офіційно
Городищенська міська рада
Черкаської області

РІШЕННЯ
«05» січня 2012 року

№ 15-1/УІ

ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ
НА 2012 РІК
Відповідно до Бюджетного кодексу
України, Закону України «Про Державний
бюджет України на 2012 рік», керуючись ст.
ст.26, 61 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст.142, 143
Конституції України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів
міського бюджету на 2012 рік у сумі
8441793 грн. Обсяг доходів загального
фонду бюджету визначити у сумі 7113870
грн., спеціального фонду бюджету 1327923
грн., у тому числі бюджету розвитку 560000
грн. (додаток №1).У складі доходів міського бюджету врахувати обсяги (додаток 4.1):
- дотація вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і
Севастополя, міст республіканського і
обласного значення) бюджетів в сумі
1832370 грн.;
- субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і
доріг комунальної власності у населених
пунктах в сумі 390723 грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків
міського бюджету на 2012 рік у сумі
8441793 грн., у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету у сумі 7113870
грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1397923 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих

бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3). В процесі виконання міського бюджету дозволити виконавчому комітету міської ради за
обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків, затверджених цим рішенням, за тимчасовою функціональною класифікацією видатків в розрізі економічної
класифікації в межах загального обсягу
його бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах.
Перерозподіл бюджетних призначень
за тимчасовою функціональною видатків у
межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету,
збільшення бюджетних призначень на
видатки розвитку за рахунок зменшення
бюджетних призначень на видатки споживання та навпаки по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за
погодженням з постійною комісією міської
ради з питань планування бюджету,
фінансів, економічного розвитку.
3. Установити профіцит міського бюджету у сумі 69900 грн., в тому числі: загального фонду міського бюджету у сумі 69900
грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)(додаток №6).
4. Установити дефіцит спеціального
фонду міського бюджету у сумі 69900 грн.,
джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального
фонду до бюджету розвитку(спеціального
фонду) у сумі 69900 грн.(додаток №6).
5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського
бюджету у сумі 8000 грн.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних
трансфертів (додаток № 4.1) на 2012 рік:

- дотація вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і
Севастополя, міст республіканського і
обласного значення) бюджетів в сумі
1832370 грн.;
- субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і
доріг комунальної власності у населених
пунктах в сумі 390723 грн.
7. Затвердити перелік об'єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського
бюджету на 2012 рік за їх економічною
структурою:
- оплата праці працівників бюджетних
установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код
1120);
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (1320);
- трансферти населенню (код 1340).
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму
972941 грн. (додаток № 7).
10. Розпорядникам коштів місцевих
бюджетів забезпечити в першочерговому
порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та тепло-

ву енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань,
затверджених розпорядникам бюджетних
коштів у додатку 3 до рішення; брати бюджетні зобов'язання у 2012 році з врахуванням необхідності виконання зобов'язань
минулих років, взятих на облік в органах
Державного казначейства, в межах відповідних бюджетних асигнувань; здійснювати видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги
та енергоносії.
11. Доручити виконавчому комітету у
разі необхідності отримувати позики на
покриття тимчасових касових розривів
міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального
фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату
комунальних послуг та енергоносіїв, які в
обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами з
обов'язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду .
12. Додатки № 1-7 до цього рішення є
невід'ємною частиною.
Міський голова

В.П.Мирошник

Самоврядування в дії

ЗВІТ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ЗА 2011 РІК
Оксана Сенецька
Обранці місцевої ради є відповідальними перед виборцями свого виборчого
округу і їм підзвітними (частина 3 статті 11
Закон України "Про статус депутатів місцевих рад»). Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед
виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.
Моя діяльність, як депутата Городищенської міської ради VI скликання по дев'ятому одномандатному мажоритарному
виборчому округу, спрямована на захист
інтересів членів громади нашого міста,
виконання їх доручень у межах депутатських повноважень, наданих Законом
України «Про статус депутатів місцевих
рад».
В своїй передвиборчій програмі
основними завданнями ставила:
-удосконалювати роботу у сфері побутових та комунальних послуг населення;
-робити все можливе, щоб в ЖКГ працювали професіонали;
- здійснювати контроль за витратами
коштів міського бюджету усіх рівнів, спрямованих на благоустрій прилеглих територій міста;
-стимулювати розвиток місцевого
самоврядування через проведення широкомасштабної роз'яснювальної роботи з
населенням;
-реалізувати систему зворотного
зв'язку органів влади з громадянами;
-інформувати населення щодо роботи міської ради;
-сприяти громадському контролю за
діями влади;
-створювати єдиний фонд адресної
підтримки соціально незахищених категорій населення: багатодітних сімей, малозабезпечених, людей пенсійного віку;
-надавати конкретну допомогу ветеранам війни та праці,
сприяти забезпеченню високоякісного доступного медичного обслуговування
людей похилого віку.
У своїй діяльності керувалася Конституцією України, Законами України «Про

місцеве самоврядування в Україні», «Про
статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян». Постійно підтримувала
зв'язок із виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами, громадськими організаціями та міською радою
Городища.
Обрана заступником постійної комісії
з питань містобудування та житловокомунального господрства. Протягом
звітного періоду комісія здійснювала контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих
органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування з питань містобудування
та ЖКГ; розглядала проекти соціальноекономічного розвитку міста, міського бюджету та вносила відповідні пропозиції.
У своєму виборчому окрузі я підтримую зв'язок з виборцями, вивчаю громадську думку, потреби територіальної громади. Інформую про них раду та її органи,
приймаю безпосередню участь у їх вирішенні.

За звітний період до мене надійшло
41 звернення громадян, які були мною розглянуті та надані відповідні документи (довідки, характеристики, акти житловопобутових умов). Організовано та проведено три зібрання (сходки) жителів мого
виборчого округу, на які було запрошено
посадових осіб місцевого самоврядування
нашого міста, а саме: міського голову Володимира Мирошника, першого заступника
міського голови Анатолія Вибрика, секретаря міської ради Андрія Оверченка. На
зібраннях виборцями було поставлено ряд
завдань:
-відновлення маршруту рейсового
автобуса Г. Артемовського – райлікарня;
-ремонт містка через річку Вільшанка
(біля білої глини);
-відновлення вуличного освітлення
вулиці Г.Артемовського, частини вулиці
Чапаєва;
-регулювання цін на продукти харчування в магазині ПП Петренка;
-обрізання сухих дерев вздовж річки
Вільшанка;

-капітальний ремонт частини вулиці
Чапаєва;
-ямковий ремонт вулиць Г.-Артемовського та Чапаєва.
Вивчивши дані питання, мною було
підготовлено ряд заяв до посадових осіб
міської ради з проханням вирішення їх.
В результаті проведено ремонт містка
через річку Вільшанка (біля білої глини),
капітальний ремонт частини вулиці Чапаєва, обрізання сухих дерев вздовж річки
Вільшанка, ямковий ремонт вулиці Чапаєва.
Працюючи в управлінні праці та
соціального захисту населення, надаю
підтримку соціально незахищеним категоріям населення: багатодітним сім'ям,
малозабезпеченим, людям пенсійного
віку, сприяю наданню конкретної допомоги ветеранам війни та праці, забезпеченню
високоякісного доступного медичного
обслуговування людей похилого віку.
А н а л і зу ю ч и с в о ю де п у т атс ь к у
діяльність, не можу сказати, що за рік роботи зуміла зробити все заплановане. Не
існує людей, які вирішують все й одразу. В
подальшому зобов'язуюсь як депутат Городищенської міської ради VI скликання по
дев'ятому одномандатному мажоритарному виборчому округу виконувати обов'язки, покладені на мене громадою міста, стояти на захисті інтересів та прав мешканців
міста, виконання їх доручень у межах депутатських повноважень, наданих Законом
України «Про статус депутатів місцевих
рад». А також обіцяю в майбутньому втілювати надані мною обіцянки громаді в
покращенні умов життя, зростанні, добробуту та розвитку міста Городища.

Лариса Малишко
Моя депутатська діяльність за 2011
рік була спрямована на вирішення проблем, з якими звертались до мене жителі
м. Городище.
Протягом року плідно працювала з
вуличкомами вулиць Кірова та Тургенєва у
вирішенні питань з благоустрою, надання
характеристик.
(Продовження на 5-й стор.)

ГОРОДИЩЕ

№1 (64)

26 сiчня 2011 року

5

БУТИ ЛЮДИНОЮ –
НАЙВИЩИЙ
ПОКЛИК
Кажуть, що головне в цьому
житті знайти своє місце, займатися
справою, яка близька до серця. Яку
професію обрати, щоб отримувати
задоволення і приносити користь
суспільству ми задумуємося ще
дітьми в дитячих садках.
Одній із тих, кому вдалося знайти своє місце в цьому житті є Галина
Василенко. Хоча й доля не зовсім
була прихильною до дівчини, у своєму житті довелося скуштувати
«сирітського хліба». Як і всі створила родину, а згодом на світ з'явилося двоє синів. Старший пройшов вогнище Афганістану та полум'я Чорнобиля, тому рано залишив цей
світ. Жінка вже діждалася внуків і
правнучку, сподівається, що незабаром в родині буде поповнення
ще поповнення.
Відразу після закінчення школи,
ще зовсім молодою дівчиною, в
1957 р. пішла працювати до Городищенської міської ради діловодоммашиністкою, згодом обрана на
посаду секретаря міської ради.
Виконувала організаторську роботу, готувала справи до засідань

виконкомів та сесій міської ради. На
цій посаді працювала аж до 1982 р.,
в силу різних обставин, змушена
була звільнитися з міської ради.
― День, коли пішла з міської
ради для мене був трагічним,
настільки звикла до колективу.
Навіть зараз, через 30 років, коли
згадую, серце обливається кров'ю,
а на очі навертаються сльози, так
звикла до своєї роботи, ― ділиться
Галина Дмитрівна.
Проте життя іде далі, не можна
стояти на місці й жити минулим,
або ще гірше, повертатися назад.
Адже недарма, кажуть, що все, що
не робиться -- все накраще. Сильні
люди знаходять сили прямувати
вперед, а слабкі -- живуть минулим.
Після міської ради Галина Василенко працювала в райвійськкоматі, проте подумки завжди була
там, де вирішувалися справи міські.
На пенсію вийшла в 1998 р. Зараз
жінка живе спокійним життям українського пенсіонера, допомагає у
вихованні внуків та правнучки.
Олександр МЕДВЕДЄВ

(Продовження. початок на 4-й стор.)
Приймав участь в обласній СпартакіПроводила обстеження матеріально- аді серед депутатів усіх рівнів.
побутових умов 10 сімей для оформлення
субсидій та соціальних виплат.
Сергій Козюра
Приймала участь у роботі бюджетної
Депутатом міської ради я був обраний
комісії та заходах, ініційованих та проведе- по мажоритарному виборчому округу. Безних Городищенською міською радою.
межно вдячний за підтримку своїм виборцям, які є моїми земляками. В депутатській
Віталій Гейко
роботі намагаюся бути гідним їхньої довіБрав участь у всіх сесійних засіданнях ри. Адже робота депутата, обраного прята засіданнях постійної комісії міської ради мим голосуванням, має свої особливості та
з питань бюджетного планування та фінан- специфіку. Депутат завжди поруч зі своїми
сової діяльності.
виборцями, знає всі їхні проблеми. А це
Здійснюю прийоми громадян вибор- додаткові навантаження і відповідальчого округу №14. Надаю допомогу при ність. Не можна підвести людей з якими
оформленні документів, з метою отриман- живеш поруч!
ня соціальних допомог – 80 звернень, з
За час роботи депутатом я приймав
питань приватизації земельних ділянок – 6 активну участь в житті вулиць, на яких прозвернень.
живають мої виборці. Зокрема, брав участь
Вів постійний контроль та видачу у проведенні зборів жителів вулиць, зверхарактеристик умовно-засуджених – 4 тав увагу на потреби громадян, вивчав їхні
особи щомісяця.
проблеми. В міру своїх можливостей і комНадав матеріальну допомогу на петенції намагався допомогти людям.
відновлення освітлення вулиці Правика. Радий, що мої зусилля – не марні.
Порушував клопотання щодо ремонту
Брав активну участь в обранні голів
дорожнього покриття вулиць О.Кошового вуличних комітетів на тих вулицях, що вхота Котляревського. Організував роботу та дять до мого виборчого округу. Переконанадав матеріальну допомогу по ремонту ний, що робота вуличкомів є дуже важлидаху багатоквартирного житлового будин- вою. Адже вуличком – це перша ланка
ку на вул. Миру 54. Приймав участь у структури місцевого самоврядування. У
зібраннях жителів вулиць округу та вибо- вирішенні багатьох проблем територіальрах вуличних комітетів.
ної громади вуличком часто стає першим
Сприяв у відкритті молокоприймаль- помічником депутата, його порадником.
ного пункту корпорації «Клуб Сиру» АГ
Депутатську роботу я поєдную з
«Канівський маслосирзавод» у м. Городище та створення 12 робочих місць з пер- активною громадською діяльністю. Я обраний президентом молодіжної громадської
спективою розширення.
Проводив постійний пошук інвести- організації "Футбольнний клуб "Цукроційних проектів: Український Аграрний вик". Тому беру активну участь в спортивХолдінг – вирощування ячменю, цибулі та ному житті мікрорайону колишнього цукдовгострокове зберігання цибулі на скла- рокомбінату. Перш за все це стосується
дах м. Городище; ТОВ «Керпел-Трейд» - участі ФК "Цукровик" в чемпіонаті району з
футболу та в забезпеченні функціонування
будівництво елеватора.
стадіону.
Багато зусиль пішло на пошуки
Спільно з районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служ- спонсорів. На щастя, вдалося знайти
бою у справах дітей РДА, кримінальною небайдужих людей, які взялися безкорисміліцією у справах неповнолітніх постійно ливо допомагати місцевому спорту. На
здійснював соціальне інспектування сімей, користь загальної справи вкладаю також
які перебувають в складних життєвих власні кошти і час.
На моє тверде переконання, майобставинах, всього 37 виїздів.
Організував оздоровлення 15 дітей бутнє місцевого спорту прямо залежить від
віком до 14 років у оздоровчих санаторіях залучення школярів та учнівської молоді
«Сосновий бір», «Пролісок» м. Черкаси, до занять фізкультурою і спортом. Тому
«Євпаторія», «Зміна», «Здравниця» м. беру активну участь в розвитку дитячої футЄвпаторія, у санаторії з профілактики больної команди "Цукровик", в організації
захворювань дихальних шляхів м. Одеса, в дитячо-юнацьких спортивних турнірів.
Як депутат і просто як громадянин я
кардіоревматологічному санаторії «Городище».
відкритий до спілкування з людьми, гото-

вий вислухати їхні звернення. В межах моєї
компетенції всі отримають правову
підтримку та практичну допомогу.
В міській раді я входжу до фракції
Партії регіонів. Це партія Президента України, партія Уряду і парламентської
більшості, партія, що широко представлена
в місцевих органах влади. Вважаю за честь
підтримувати політичну силу, яка має широку довіру громадян.

Ольга Джаловян
До складу Городищенської міської
ради VІ скликання була обрана депутатом
за списком.
Постійно приймаю участь у роботі
сесій міської ради, представляючи інтереси виборців.
Спілкуючись із жителями міста як
депутат, вивчила їхні проблеми і намагаюсь допомогти при їх вирішенні. В межах
своїх повноважень ініціювала прибирання
територій, прилеглих до магазинів, садиб.
Приймала участь у ліквідації
сміттєзвалищ та прибиранні території,
поблизу Польського цвинтаря. Приймала
участь у чергуванні по місту, з метою дотримання порядку та уникнення правопорушень.
Надавала лікарські консультації жителям міста, які були направлені іншими
депутатами. Виділяла власні кошти на встановлення світлофорного регулювання в
Городищі, на перехресті вулиць Героїв Чорнобиля та Об'їзної, надавала матеріальну
допомогу дитячому садку «Джерельце».
Протягом звітного періоду намагалася бути ініціативною, активною, працювати
на користь громади.

Андрій Оверченко
Оскільки я займаю посаду секретаря
міської ради, моя депутатська діяльність
тісно пов'язана з місцем роботи.
Я прийняв участь у підготовці і проведенні 14 сесій міської ради, 12-ти засіданнях виконавчих комітетів міської ради.
Приймав участь у всіх засіданнях комісії із
законності, бюджетної, містобудівної
комісій. Із представниками комісій
здійснив розробку положень про місцеві
податки і збори, положення про пайову
участь забудовників у розробці інфраструктури міста.
Здійснював заходи щодо виконання
Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів». Приймав активну

участь у розробці нових та внесенні змін до
раніше прийнятих Програм «Будуємо нове
Городище», «Прозора влада», «Питна
вода», «Охорона громадського порядку»,
«Розвиток житлово-комунального господарства», «Турбота».
Здійснював прийом громадян з особистих питань, жодне звернення не залишилося без розгляду. Організував і прийняв участь у зібраннях жителів вулиць за
місцем їх проживання.
Приймав участь у Спартакіаді серед
депутатів різних рівнів, член збірної команди депутатів району з волейболу, яка зайняла І місце у змаганнях на обласному
рівні.
Щоденно надаю методичну й консультаційну допомогу громадянам міста,
щодо вирішення їх проблем.

Олександр Мусієнко
Я регулярно приймаю участь у
засіданнях сесій міської ради та засіданнях
містобудівної комісії міської ради.
Проводив зустрічі з жителями вулиць.
На зустрічах порушувалися питання щодо
відновлення освітлення вулиць і ремонту
дорожнього покриття. Докладав організаційних зусиль для відведення залишку
води по вул. Гулака-Артемовського. Проводжу роботу з характеристиками, регулярно зустрічаюсь з громадянами.
Здійснював виїзди за місцем проживання,
щодо обстеження майна, поділу меж.
Виділяв власні кошти на проведення
спортивних заходів, на відкриття секції дзюдо. В населених пунктах, де знаходяться
місця реалізації виготовленої продукції
мого підприємства, виділяю кошти, зокрема, у с. Хлистунівці – на будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям, у с. Старосілля запрошений на День
села, де надав спонсорську допомогу на
дитячий садок.
У вигляді продуктових наборів надав
допомогу ветеранам війни та дітям війни.
Забезпечив також продуктами харчування
літній табір при Михайлівській церкві,
шкільний табір у Хлистунівці. Виділив
кошти на нагороди спортсменам із Хлистунівки, які на Всеукраїнському рівні з волейболу зайняли ІІ місце.
Співпрацюю з Товариством Червоного Хреста, надав кошти на новорічні подарунки дітям із малозабезпечених сімей.
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50 – це лише початок

Зайвим є твердження, що найголовніше для кожної людини – здоров'я її та
близьких. А найважливішим надбанням
народу є здоров'я дітей – те, на що варто
приділяти увагу найперше, адже недарма
кажуть, що та нація має майбутнє, яка має
здорових та щасливих дітей, життя яких не
можуть затьмарити страждання від хвороб. Саме турботою про юних жителів цілої
області з серцево-судинними та ревматологічними захворюваннями займається
обласний кардіоревматологічний санаторій «Городище».
Днями заклад святкував свій
півстолітній ювілей. Щоб відзначити цю
важливу подію в житті санаторію, прибуло
чимало гостей. 50 років для людини – це
«золотий» вік, коли набуто безцінний
досвід, який можна поєднати з енергією й
отримати добрий результат. Час, коли
варто переосмислити те, як прожив, що
вдалося, чого не вдалося та обдумати як
жити далі, щоб здійснити те, чого ще не
встиг зробити. А для закладу 50-річчя – час,

віддали свого трудового життя лікарі
Світлана Кожушко, Володимир Сіренко,
Ніна Прищепна. З 1963 року працюють в
санаторії Лідія Салій, Галина Нечипоренко, Любов Дяглюк (працювала головною
медичною сестрою). Історія санаторію «Городище» тісно переплітається з цими людьми, своїм становленням заклад завдячує
саме їм. Тому не дивно, що вони прийшли
привітати заклад із ювілеєм, тепло відгукувалися про нього та й самі приймали
поздоровлення.
З 1973 р. в санаторії працює лікар Галина Задорожня, а з 1976 р. вона очолила
заклад, ставши головним лікарем у 27
років. Зізнається, що відчувала тоді велику
відповідальність, адже працювати довелося після видатних керівників, які доклали
значних зусиль, щоб санаторій розквіт і
перетворився на гордість Городищини. Спочатку кардіоревматологічний санаторій
оздоровлював 50 дітей, а потім кількість
місць зросла і в закладі могли перебувати
до 150 дітлахів одночасно. Для неї санаторій це все, тут були і радощі, й пережиГоловний лікар Галина Задорожня
вання. Одним із «чорних» днів у історії кардіоревматологічного санаторію – 11 липня
1979 р… Цього дня згоріло приміщення
На святі були присутні й керівники райоПрибула також колишній керівник
санаторію. Будівництво корпусу тривало ну та міста, а саме: заступник голови рай- відділу охорони материнства та дитинства
довгих 10 років. Весь цей час активно допоЛариса Росенко, під керівництвом якої
магав другий секретар райкому КПУ Ста- держадміністрації Володимир Шевченко, санаторій працював тривалий час. Вона
ніслав Жук. Він задіював усі можливості, заступник голови районної ради Олек- допомагала у вирішенні проблем санаторщоб прискорити будівництво й відкриття сандр Біба, міський голова Володимир ію. Вручила цікавий та оригінальний подакорпусу, довелося обійти не один кабінет,
рунок – священний вогонь із Єрусалима,
щоб у 1989 р. постало
щоб той оберігав
нове приміщення. Саме
колектив і заклад та
тому, під час святкуванприносив Божу благоня Станіслав Іванович
дать. Вітали колектив
санаторію також
отримав можливість
головний лікар дитячоодним із перших приго санаторію Руської
вітати колектив санаторПоляни Леонід
ію з річницею.
Лащенко, директор
Святкування проходитячого будинку «Мадило в невимушеній
лятко» Валентина Теробстановці, гості сиділи
тична.
за столиками. До їхньої
Взагалі в цей день
уваги було представлено
було дуже багато госфільм, в якому розповтей, всіх складно переідалося про історію
лічити, але варто
закладу та його
в ід м іт ит и ч удо в і
сучасність, з усіма
віршові привітання
технічними можливосветеранів санаторію
тями. А можливості в
Володимира Сіренка
санаторію є гарні, щоб
та Світлани Штепи. З
оздоровлювати дітей.
теплими словами зверДіти ділилися своїми вранулися до присутніх
женнями про заклад,
головний лікар Горовисловлювали різні думдищенського РТМО
ки, які зводилися до
Василь Кравченко,
одного, що в санаторії їм
голова профкому
дуже подобається. Ще б
медичних працівників
пак, тут вони можуть
Олена Бондаренко,
заступник
головного
одночасно лікуватися й
Володимир Мирошник та Андрій Оверченко
лікаря Олександр Принавчатися. Освітньовітають Галину Задорожню із ювілеєм закладу
щепний та головний
виховний процес
бухгалтер Любов Джуздійснювали і здійснюлай.
ють досвідчені фахівціМирошник, секретар міської ради Андрій
Для веселого настрою всіх присутніх
вихователі та вчителі. На святі були при- Оверченко. Гості привітали колектив санасутні Тамара Мосенко, Галина Робак, Алла торію та всіх тих, хто доклав зусиль до ста- радувала піснями артистка районного
Палацу культури Світлана Скалига.
Таран, Ніна Горбенко. Зараз колектив нарановлення закладу і його процвітання та вруОлександр МЕДВЕДЄВ
ховує 52 особи.
чили подарунки.

«ЗЕЛЕНИХ

Лариса Росенко
коли працівники та ветерани зустрічаються, щоб разом відсвяткувати цю знаменну
для них дату, підбити підсумки діяльності
закладу, зібравшись у теплому дружньому
колі, щоб згадати все, що відбулося. На
адресу колективу санаторію та тих, хто докладав зусиль і працю для його роботи лунали щирі та теплі побажання. Приємно було
дивитися на усміхнених людей, які працювали тут по 30-40 років і знову завітали
сюди, адже санаторій «Городище» для них
рідна домівка, де їм завжди раді. Тривалий
час працювали в санаторії медичні сестри
Лідія Бензель, Ольга Лисенко, Тетяна Штепа, Світлана Сіренко й Тамара Боговик,
Любов Шепілова. Близько сорока років

Цей медведик знаходиться в санаторії
з першого дня його роботи

Нинішній колектив санаторію
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ДИТЯЧА АЕРОБІКА – НЕТРАДИЦІЙНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНЯТ
Діти обожнюють рухливі та цікаві ігри.
Веселитись, підскакувати і виконувати
різні вправи найкраще під керівництвом
здібного вихователя і в дружньому дитячому товаристві.
Аеробіка – дуже корисне і цікаве
заняття для дітей. Дослівний переклад
слова «аеробіка» означає «той, що рухається на повітрі». Тому спортивна аеробіка
для дітей включає комплекс вправ в яких
дихальні рухи поєднуються з рухами тіла,
опорно-рухового апарату. Фітнес і аеробіка для дітей відрізняються від монотонних
занять для дорослих. Всі заняття з дітьми
проводяться в ігровій формі, адже діти
повинні займатися із задоволенням!
Фізичні навантаження на таких заняттях
дозовані і залежать від віку дитини. Даний
вид фізичних вправ направлений також на
підтримку хорошого настрою дитини, а
основне завдання аеробіки – оздоровлення організму. Основи майбутнього здоров'я
закладаються в дитинстві, і якщо дитина з
раннього віку звикла займатися фізичними
вправами, ставши дорослим, вона буде
намагатись підтримувати себе у відмінній
формі. Саме тому, в нашому ДНЗ «Джерельце», який, до речі, фінансується з
міського бюджету, на заняттях з аеробіки
діти вчаться рухатись під музику, граються

Охочі
до чужого
Проблема благоустрою Городища
не втрачає своєї актуальності. Після
новорічних та різдвяних свят деякі громадяни викидають символи Нового
року – ялинки, просто на узбіччя доріг.
А про інші тверді побутові відходи – взагалі зайве і говорити.
Проте це ще дитячі забавки, у
порівнянні з тим, що творять «цвинтарні вандали». Охочі до металу особи,
не цураються того, щоб поцупити огорожі або металеві хрести на місцях, де
знайшли вічний спочинок і їхні також
родичі. Подібний випадок стався нещодавно на кладовищі с. Набоків.
Правоохоронні органи, на жаль, не
завжди знаходять винних. Хочеться
звернутися і до тих, хто скуповує крадені металеві огорожі. Пам'ятайте, що
подібний вчинок можуть здійснити і з
могилами ваших покійних родичів.
Викликає занепокоєння і факт
постійного викрадення кришок люків.
До відкритих каналізаційних «кратерів» потрапляють тварини, а часом і
люди. Виконавчий комітет міської ради
та правоохоронні органи міста не встигають відстежити порушників. А шкода,
завдана зловмисниками, вимірюється
здоров'ям громадян та матеріальними
збитками (кришка люка коштує недешево, близько 400 грн.), а отримують
крадії небагато. Таких «кратерів» по
місту чимало, а отже, витрати на закупівлю нових кришок серйозні. Замість
того, щоб направити кошти на інші
потреби – виконавчий комітет постійно
закуповує кришки люків. От і виходить,
що ми самі собі риємо ями під ногами,
в прямому і переносному значенні, а
потім в них і потрапляємо.
Олександр МЕДВЕДЄВ

в рухливі тематичні ігри. Керує закладом
Любов Білан. Малята займаються з м'ячами, скакалками, обручами, стрічками,
помпонами. На заняттях із фітнесу кожен
виконує те, що йому подобається. Користь
від аеробіки складно перебільшити. Заняття дозволяють уникнути таких хвороб, як
плоскостопість, викривлення хребта,

ожиріння. Займаючись з дітьми аеробікою
ми відмітили, що в наших вихованців
поліпшилась постава, координація рухів,
підвищився інтерес до занять спортом.
Відвідуючи заняття з фітнесу, дошкільнята
не тільки зміцнюють своє здоров'я, але й
вчаться спілкуватись, розвивають свої
соціальні навички.

В дошкільному закладі ми використовуємо різні види аеробіки, зокрема:
фітнес-аеробіку, йогу для дітей, танцювальну аеробіку, степ-аеробіку та ін. Особливо діти полюбили заняття степаеробікою, в основу якої покладено різні
способи спуску і підйому на спеціальних
степ-платформах. При виконанні вправ на
степ-платформах, всупереч існуючій
думці, навантаження на ноги не більше,
ніж при виконанні інших вправ. Заняття
степ-аеробікою обов'язково супроводжуються бадьорою ритмічною музикою, яка
створює у дітей хороший настрій. Ці заняття цілком підходять для дітей різних вікових груп та різного рівня фізичної підготовки.
Наші вихованці демонструють свої
вміння в показових виступах на святах та
розвагах і приносять задоволення собі й
своїм батькам. Вони гармонійно розвиваються, покращують своє здоров'я, а турбота про фізичне здоров'я дошкільнят
завжди була і залишається одним із пріоритетів педагогічної роботи дошкільного
закладу «Джерельце».
Керівник з фізичного виховання
Тамара ПОНОМАР

Кубок області
з легкої атлетики
13 – 14 січня поточного року у
легкоатлетичному манежі Черкаської СДЮСШОР відбулися змагання на Кубок області з легкої
атлетики, в яких взяли участь всі
провідні спортсмени Черкащини.
За результатами цих змагань формуватимемося збірна команда
області для участі в Кубку України.
Наші спортсмени, випускники
Городищенської ДЮСШ, кандидати в майстри спорту України Станіслав Онопрієнко та Руслан
Кобець посіли відповідно перше
та друге місця в секторі для
стрибків у довжину. Олена Сокур
впевнено перемогла на дистанціях 800 та 1500 метрів. Всі вони
виконали певні нормативи та
увійшли до складу збірної команди Черкаської області. Наприкінці

січня в м. Запоріжжі будуть представляти наш регіон.
В цей же самий час у м. Києві
проходили Всеукраїнські змагання на Кубок ДШВСМ (Державної
школи вищої спортивної майстерності) з легкої атлетики в яких
також прийняв участь атлет з Городища Олександр Гибало, до речі
бронзовий призер Чемпіонату
України серед молоді минулого
2011 року у потрійному стрибку.
На початку нового року він також
піднявся на третю сходинку
п'єдесталу пошани, після виступу
у своєму улюбленому виді легкої
атлетики.
Директор Городищенської
ДЮСШ
Олександр ПЕСТЕНКОВ

ФК «Городище» стартував
нового футбольного сезону,
який команда проведе в рамках Чемпіонату області серед
команд вищої ліги. На зборах
був присутній голова райдержадміністрації Олександр Ганжа, який побажав команді
гідно виступити. А завдання
перед городищанами стоять
амбітні, посісти за результатаН е щод а в н о в і дбул и с я ми матчів місце в таблиці чемзбори команди ФК «Городище» піонату не нижче шостого.
та розпочалася підготовка до

Команда розпочала тренування під керівництвом нового тренера з фізичної підготовки
Віталія Гарбара. Розпочалася
комплектація, яка, сподіватимемося, підсилить гру.
22 січня наші футболісти
прийняли участь у зональних
змаганнях Х Чемпіонату області
з міні-футболу серед чоловічих
команд. Змагання відбулися у
Смілі, наша команда зайняла ІІІ

місце з 5 команд-учасниць, не
пробившись до наступної
стадії.
Як зазначив начальник
відділу сім'ї, молоді та спорту
РДА Віталій Залозний, на
початку лютого будуть проведені змагання з міні-футболу
серед дитячих і дорослих
команд району, приурочені до
Дня визволення Городища.
Олександр МЕДВЕДЄВ

ОБЕРЕЖНО – СКАЗ
Час від часу із різних джерел ми чуємо
повідомлення про те, що лисиця зайшла
до приватного домоволодіння і вкусила
собаку, кота, або ще гірше – людину. Звичайно, ми не можемо знати, чим керувався хижак, можливо це був голод, а можливо – захворювання на сказ. Саме випадок,
пов'язаний зі сказом і трапився в середині
січня в Городищі. Житель міста убив лисицю по вул. Гоголя. Труп лисиці доставлено
в лабораторію. Проведено дослідження,
які довели, що рудий був хворим на сказ.
Як зазначила начальник управління
ветеринарної медицини Лариса Погасій,
було проведено всі необхідні заходи, 13
січня відбулося засідання надзвичайної
протиепізоотичної комісії, на чолі з першим заступником голови райдержадміністрації Сергієм Гавою. Територію
Городищенської міської ради з прилеглими територіями оголошено неблагополучною по сказу, розроблено комплексний

план заходів, накладено карантинні обмеження терміном на 2 місяці з моменту
останнього випадку сказу.
Сказ – це особливо небезпечне вірусне захворювання всіх теплокровних тварин і людини.
Як бачимо, з цим захворюванням
жарти погані, тому, якщо виникли підозри, що ваша тварина інфікована, потрібно
негайно звернутися до ветеринарної служби. Якщо тварина нежива, потрібно
терміново доставити труп до ветслужби,
оскільки мозок придатний для лабораторних досліджень до 2 годин. Хвора тварина,
якщо вона інфікована сказом, може бути
агресивною, або, навпаки, ласкавою, зі
значним слиновиділенням. Хвороба вражає нервову систему тварини. Про кожний
випадок укусу свійських тварин дикими
хижаками, бродячими чи здичавілими
собаками або котами, потрібно негайно

повідомляти ветеринарного спе-ціаліста
та ізолювати таких тварин.
Проте, можна уникнути зараження сказом домашніх улюбленців. Для цього їм
необхідно раз у рік робити щеплення та
тримати на ланцюгу, або у вольєрі. В наявності є вакцини від сказу, платити за які не
потрібно, необхідно лише придбати
шприц. Лариса Погасій запевнила, що в
місті ця робота частково проведена.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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В давні часи цегельні і керамічні заводи
відігравали важливу роль в житті населених
пунктів. Більше того, якщо з'являвся цегельний завод, це означало, що найближчим
часом розпочнеться і стрімкий промисловий
та економічний розвиток території. Адже будматеріали вже не треба було купувати і везти
здалеку – все робилося на місці. Так Яхненки і
Симиренко спочатку побудували на околиці
Городища цегельню, а вже потім з власного
матеріалу у 1848 році звели найбільший в
Європі цукрозавод, машинобудівні корпуси,
довкола яких розрослося робітниче містечко
за французьким зразком.
У лютому 1874 року Городищем розлетілася цікава новина – створюється акціонерне
товариство для будівництва залізниці, яка
з'єднає Фастів зі Знам'янкою. Тобто, проляже
через наше містечко. Симиренки хотіли, щоб
залізниця пройшла повз їхнє підприємство.
Це покращило б справи фірми. Але поміщик
Семен Воронцов не дозволив, вирішивши
розвивати власний солодкий бізнес. Начебто
навіть дав хабара, щоб залізницю проклали
через Городище.
Поки будувалася залізниця – одночасно
зводився Городищенський “паровий керамічний завод”. Називали його так через установлену парову машину. Завод випускав високоякісну цеглу, яка йшла на будівництво заводських корпусів, будинків для спеціа-лістів та
інших споруд. Крім того, завод випускав гончарні труби та марсельську черепицю, яка
використовувалася для місцевих потреб та в
значних обсягах йшла на експорт до Європи.
Завод почав працювати у 1876 році. Спочатку
на заводі працювало 60 робітників – 40
чоловіків і 20 жінок. Місцезнаходження заводу було добре сплановане – тут сходилися
сировинні та водні ресурси, поряд проходила
залізниця. Заводу був підпорядкований
баластний кар'єр. Керамічний і цукровий заводи називали Маріїнськими. Воронцов назвав
їх так на честь дружини – світлійшої княгині
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Керамічний завод, фото 1909 року.

ГОРОДИЩЕ
Засновник
Городищенська
міська рада
Свідоцтво про реєстрацію
ЧС № 520 від 19.10.2006 р.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Володимир МИРОШНИК
Марія ШМАТКОВА
Олександр ЗВАРИЧ
Галина ДІХТЯР
Сергій СКАЛИГА
Юрій ЮРІН
Олександр МЕДВЕДЄВ
(відповідальний за випуск)

Керамічний завод
Марії Василівни.
Семен і Марія Воронцови померли
бездітними, тому в 1884 році всі їхні маєтки та
майно успадкувала їхня племінниця – графиня Катерина Балашова. Зокрема, їй дістався і
керамічний та цукровий заводи у Городищі. В
1910 році керамічним заводом було виготовлено: 370 тисяч штук черепиці, 20 тисяч гончарних труб, 19 тисяч штук керамічної плитки і
2 млн. 300 тисяч штук цегли. Сума виробництва – 21240 рублів. На заводі тоді працювало
95 робітників – 58 чоловіків і 37 жінок. За обсягами виробництва завод був досить помітним
у Мошногородищенському маєтку. Балашовська цегла і черепиця була такої високої якості,

Робітники заводу, фото 1928 року.

Кажуть, що людина предполагає, а Бог розполагає. Кожна людська історія оригінальна
по-своєму й неповторна, так само, як не буває
двох однакових піщинок.
Існують різні думки про роль фатуму в долі
людини, проте достеменно відомо одне – не
все в житті залежить від нас самих. Прикладів
можна навести багато. Проте на думку спадає
одна, з якою хочеться поділитися з читачами.
З етичних міркувань, ім'я цієї особи змінено.
Найбільшим благом людини – бути корисним для оточуючих. Для Олексія ж «блакитною» мрією був виїзд закордон, де, як він вважав «медом помазано», потрапивши туди,
відразу станеш багатим і щасливим. Доля ж
рідної землі особливо його не хвилювала.
Проте життя розставило акценти по-своєму…
Побувати довелося в різних країнах. Але
рідне місто назавжди поселилося в його
серці. Така вже наша психологія, ми починаємо цінувать лише тоді, коли втрачаємо.
Усміхнені обличчя земляків, веселий сміх
дітей часто сниться ночами. Так хочеться
повернутися, вирватися хоча б на кілька днів,
посидіти теплим літнім днем з вудкою біля
ставка, пройтися рідними вуличками, скуштувати смачних українських страв. Там, закордоном особливо гостро відчуваєш те, чого
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раніше не помічав – звучання рідної мови.
Але, нажаль, часто обставини складаються не
так, як ми того прагнемо… І хотілося б приїхати, але квиток коштує дорого, та й часу не вистачає, нехай через місяць-другий.

Головне –
коріння

Останні кілька років Олексій проживає в
Австралії. Там уже має родину, будинок,
гроші та й усе, що потрібно для гідного,
розміреного життя. Рік назад, при пожежі
загинули батьки в далекій Україні. А він,
навіть не приїхав на похорон, зіславшись на
надзвичайну зайнятість, замість себе вислав
чергові гроші, ніби «зелені» можуть замінити
рідного сина і провести батьків у останню
путь. Старенькі все чекали сина, з яким не
бачилися вже багато років, відколи він поїхав
«шукати щастя» до Німеччини. Потім були
Англія, США, а ось тепер Австралія. З кожним
роком син віддалявся від батьків не лише геог-

що дійшла до наших часів у старих будинках,
зруйнованих стінах цукрокомбінату та інших
давніх спорудах.
За радянської влади завод зосередився на
виробництві цегли. Тому і називали його вже
не керамічним, а цегельним. Від старожилів
якось довелося почути про цікавий випадок.
На території цегельного заводу існувало джерело, яким 1925 року зацікавилися спеціалісти – вирішили розширити, щоб брати воду
для виробничих потреб. Приїхали геодезисти,
над джерелом поставили триногу і почали
робити свердловину. Ще й небагато встигли
пробурити, як із глибини ударив високий фонтан води. Струмінь був надзвичайної сили!
Здавалося, що вода битиме завжди. Її налилося так багато, що почала розливатися все далі
й далі. Постала загроза, що буде підтоплено
цукрозавод. Адже там було два ставки, тож
підйом рівня води міг завдати непередбачуваної шкоди. Тому в авральному порядку
люди кинулися приборкувати розтривожене
джерело. Досить довго возили підводами
мішки із піском, якими нарешті заглушили
воду. Потім засипали землею. Але корисно
знати, що Городище має такий прихований
“недоторканий запас” чистої питної води.
Історія заводу тісно пов'язана з долею
багатьох родин нашого міста. Постійна читачка газети ”Городище”, пенсіонерка Галина
Дмитрівна Василенко передала нам унікальне фото 1928 року. Тут зображені працівники
керамічного заводу, серед яких і її батько.
Можливо, дехто з читачів газети також упізнають на фото своїх рідних.
Підприємство припинило існування у середині 1990-х років. Свого часу керамічний
завод дав поштовх для промислового розвитку Городищини. За іронією долі, цегельний
завод став першим підприємством району,
яке зникло під час кризи лихих дев'яностих.
Зараз територія колишнього заводу очікує
інвестора.
Володимир ЧОС

рафічно, а й душевно. Дзвінки лунали дедалі
рідше.
– Синку, навіщо тобі та Німеччина, тут же в
тебе й хата є, і руки маєш «золоті», запросто
роботу знайдеш. На кого ж ти нас із батьком
залишаєш? – проводжаючи сина, говорила
крізь сльози мати, ніби відчувала, що бачить
свого Олексія востаннє.
Батько стояв похмурий, його обличчя
різко постаріло. За одну ніч на голові додалося сивини.
А син, їхав на заробітки закордон, шукаючи щастя там, серед чужих людей. Там, де
його не дуже чекали, де не було тих, кому він
був так потрібен.
Час спливав швидко, працюючи в Німеччині, Олексій вирішив поїхати ще далі, Україна його не дуже вабила, а батьки… та нічого з
ними не станеться, проживуть і без нього.
І ось тепер, він зрозумів свою помилку,
але що вже вдієш… Та нічого, зате в нього є
шикарний будинок, думав він, сидячи в кріслі
перед каміном. І ось так, поринувши у свої
думки він заснув, а в сні йому знову прийшли
батьки, рідне місто і безтурботне дитинство. І
скупа чоловіча сльоза скотилася з ока.
І все його життя промайнуло, ніби у сні.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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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.

